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Az Urológiai Klinikára és a Szerves- és
Gyógyszerkémiai Intézetbe intézetvezetõi
professzori, a Biokémiai Intézetbe és az I.
sz. Belklinikára pedig társprofesszori állás
meghirdetését kezdeményezi a közeljövõ-
ben a vezetés .

�

Az Egészségügyi Fõiskolai Kar hallgatói
létszáma növekszik. Évrõl-évre több rezi-
dens és PhD hallgató kéri felvételét a kollé-
giumba. Akérések az orvostanhallgatói lét-
szám csökkentésével teljesíthetõk, ezért a
dékáni vezetés dönt arról, hogy a felvehetõ
keretszám milyen arányban osztható meg a
jövõben.

�

A Tanulmányi Osztály a szabályok értel-
mében az ösztöndíjból nem vonhatja le a
kollégiumi díjat, a hallgatóknak külön kell
azt befizetniük. Mivel a díjak más kollégiu-
mokban magasabbak mint nálunk, a fize-
tendõ összeg emelését kezdeményezi a
vezetés.

�

A vezetés döntése szerint karunkat a jövõ-
ben is az eddigi tagok képviselik a PTE
bizottságaiban. Az újonnan létrehozott bi-
zottságba, mely szervezeti és fejlesztési
kérdésekkel foglalkozik, a vezetés dr. Tóth
Gyula dékánhelyettest delegálja.

�

Elkészült az ambuláns rendeléseket tar-
talmazó tájékoztató kiadvány, 1500 pél-
dányban.

(október 5.)
Vári Sándor és munkatársa kutatási és
technológiai együttmûködést és segítséget
ajánlott Amerikából. A vezetés a szándék-
nyilatkozatot aláírja, a segítséget – ha a kar
számára ez hasznos – elfogadja.

�

A dékáni vezetés Benke József múzeum-
igazgató kalauzolásával megtekintette a

Vasváry házban kialakított Egyetemtörté-
neti Múzeumot.

�

Dr. Farkas Beatrix professzor asszony a
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapít-
ványhoz Vendégprofesszorok Magyaror-
szágon címmel pályzázatot nyújtott be kül-
földi professzor itt-tartózkodásának támo-
gatására. A professzor segítséget nyújthat a
melanoma malignum programmal kapcso-
latos kutatásban.

�

Az Egészségfejlesztési Kutatóintézet az
Idõskori Egészségfejlesztési projekt
keretében felmérést készít az ápolási és re-
habilitációs szükségletekrõl, aktív kórházi
ágyakról, krónikus betegekrõl stb. Az ügy-
ben dr. Szabó István dékánhelyettes fog in-
tézkedni.

�

A minisztérium a központi gyakornoki
rendszerben történõ felvételi eljárás
bevezetését a 2001-2002-es tanévre
tervezi. A kar és a centrum vezetése is részt
vesz a szempontrendszer véleményezésé-
ben.

�

A 2001. évi normatív kutatásfinanszíro-
záshoz szükséges adatszolgáltatásról dr.
Tóth Gyula dékánhelyettes fog Czibók Ba-
lázzsal egyeztetni.

�

Az egyetemek közös levélben fordulnak a
minisztériumhoz a záróvizsga-bizottságok
mûködését biztosító finanszírozás kérdésé-
ben. Karunkon az összegzést dr. Szeberényi
József dékánhelyettes végzi el.

�

A dékáni vezetés egyetért azzal, hogy egy
egyiptomi kolléga – Pajor professzor kéré-
sére – saját költségen, research fellow-ként
9 hónapot a Patológiai Intézetben töltsön.

�

A vezetés a közeljövõben tárgyalást
kezdeményez az érintettekkel a pacemaker
beültetésrõl és ellátásról.
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Meggyesi Róbert ideiglenes vagy tartós hasz-
nálatra raktárhelyiséget kért az Octopus szín-
ház számára. Avezetés helyiség hiánya miatt
a kérést nem tudja teljesíteni.

(október 12.)
A dékáni vezetés megtárgyalta az Egyete-
mi Orvosnapokkal kapcsolatos teendõket.
Döntött arról, hogy az évfolyamtalálko-
zókon résztvevõket tájékoztatják a PTE-n
belül megalakuló öregdiák szervezetrõl,
mely elvi-, bázis- és aktív tagságot kínál a
belépni szándékozóknak, különbözõ tagdí-
jakkal.

�

A tanácsterem burkolata felújításra szorul.
Ferenci József fõigazgató-helyettes gon-
doskodik arról, hogy egy szakember terve-
zetet készítsen a tennivalókról.

�

A jegyzetmásolási ügyben a vizsgálatok
még nem fejezõdtek be. 

�

Dr. Szeberényi József oktatási dékán-
helyettes és Kálmán Sándorné, a Tanulmá-
nyi Osztály vezetõje képviselte karunkat
azon a rendezvényen, melyet a PTE szerve-
zett a felvételizõk tájékoztatására.

�

Dr. Tóth Gyula dékánhelyettes foglalkozik
azzal az anyaggal, mely az Alpok-Adria or-
szágok területérõl vár pályázókat
programokra, ösztöndíjakra.

�

A Pannon Volán Taxi Kft kifogásolta, hogy
az elméleti portáról Euro taxi rendelés is fo-
lyik. A PTE a Volán taxival kötött szerzõ-
dést a személyszállításra.

�

Szeberényi József dékánhelyettes dolgozza
ki azt a javaslatot, mely a karokon, sza-
kokon és intézetekben szervezõdõ kurri-
kulum bizottságok mûködését szabá-
lyozza. Dékánhelyettes úr beszámolt arról,
hogy megbeszéléseket folytatott dr. Szabó
Gyula professzorral a Fogászati Klinikán
bevezetésre kerülõ leckekönyvek kérdésé-
ben, valamint arról, hogy a klinika
bevonhat-e vállalkozókat az oktatásba. 

�

A dékáni vezetés keresi a megoldást arra,
hogy milyen összegbõl fedezhetné – hall-
gatói kérésre – a szaknyelvi vizsgát.

�

A vezetés foglalkozott a Mozgástani Inté-
zethez tartozó létesítmények használati dí-
jaival (az összegeket lásd a 12. oldalon).

(október 26.)
Az MTA Tudomány Nap-i rendezvényein
lesz olyan program, ami a gyógyszerészet-

tel, kutatással és ennek aspektusaival ki-
emelten foglalkozik. A dékáni vezetés fon-
tosnak tartja, hogy a rendezvényen valaki
képviselje a kart.

�

Akar vezetése megbeszélést szervez az on-
kológia helyzetének tisztázására, és meg-
teszi a szükséges intézkedéseket ahhoz,
hogy a Regionális Onkológiai Centrum a
kar hatáskörében maradjon.
Adékáni vezetés dr. Ángyán Lajos profesz-

szor kérésére megállapította, hogy most
nincs mód az uszodában beemelõ szerkezet
létesítésére, a kineziológus állás létrehozá-
sáról pedig csak a 2001. évi költségvetés is-
meretében hozza meg döntését.

�

A Szenátus tagjait újra kell választani. A
technikai elõkészítés megtörtént, a jelölõ-
listákat az intézetvezetõk megkapták.

Szerkesztõ: dr. Rõth Erzsébet
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1. Javaslat a Pro Facultate Medicinae
kitüntetésre
A kitüntetést a tanács jóváhagyásával – a
Pro Universitate kitüntetés helyett – az Or-
vostudományi Kar vezetése alapította. Az
SzMSz szerint arany fokozatára a dékáni
vezetés tesz javaslatot, ezüst és bronz foko-
zatának odaítélésérõl a kari tanács dönt, a
beérkezett javaslatok alapján.

Dr. Fischer Emil dékán bejelentette,
hogy a Pro Facultate Medicinae kitüntetés
arany fokozatával dr. Tekeres Miklós egye-
temi tanárt kívánja kitüntetni a dékáni ve-
zetés. Indoklás:

Tekeres professzor kimagasló munkát
végzett az Aneszteziológiai és Intenzív Te-
rápiás Intézetben. A szakma és az intézet
nemzetközi szintû elismertetése az õ nevé-
hez fûzõdik, ennek eredményeként kapott
az intézet idén európai szintû akkreditációt.
Korábban rektorhelyettesként is értékes
munkát fejtett ki az egyetem érdekében. A
rezindensképzéssel kapcsolatban elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett. Fontos munkát
végzett az Oktatási Bizottság elnökeként,
és nevéhez fûzõdik a Klinikai Készségek
leckekönyvének elkészítése, a követelmé-
nyek egységesítése.

Ezüst és bronz fokozatokra több javas-
lat érkezett, ezért többfordulós szavazás
után született meg a döntés.

A Kari Tanács döntése szerint a Pro
Facultate Medicinae emlékérem arany foko-
zatát kapja dr. Tekeres Miklós egyetemi tanár.

Ezüst fokozatban Czopf János és dr.
Kocsis Béla, bronz fokozatban Brettner
Zsuzsanna, Czink Józsefné és dr. Gyõri Ka-
talin részesül.

2. Dékáni beszámoló az elmúlt év
munkájáról (dr. Fischer Emil dékán)

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat
szerint a dékáni vezetés évente beszámol
az elvégzett munkáról. (A részletes beszá-
moló a könyvtár olvasótermében mindenki
számára hozzáférhetõ – a Szerk.)

Dr. Fishcer Emil dékán bevezetõjében
az IDP-vel foglalkozott. Megemlítette,
hogy leghelyesebbnek azt tartja, ha a vég-
zett munka ismertetése mellett kitér né-
hány problémára, illetve felvázolja a meg-
oldásra váró feladatokat is.

Oktatás
Bevezetésre került a kreditrendszerû okta-
tás. Teljeskörû bevezetése hazánkban
2002-ben lesz. A kar feladata: a jövõ év
õszén új tanterveket, tantárgyi információs
csomagokat kell készíteni.

A gyakorlati készségek leckekönyvé-
nek használata általánossá vált. Ettõl a ve-
zetés a gyakorlati képzés javulását várja.
Tervként szerepel a leckekönyv használata
a fogorvosi és gyógyszerészi szakon is, va-
lamint egy Klinikai Gyakorló Centrum fel-
állítása.

Megindult a képzés a gyógyszerész
szakon. A dékáni vezetés döntése alapján a
szak felelõse továbbra is dr. Szolcsányi Já-
nos professzor, az elsõ évfolyam oktatási
felelõse dr. Perjési Pál docens. Az oktatást
a meglévõ oktatói bázis vállalta. A PTE
Természettudományi Kara külsõ oktatók-
kal vesz részt a munkában. A jövõben
meg kell oldani a gyógyszerészi kémia és
gyógyszertechológia oktatás tárgyi felté-
teleit.

Az Általános Orvostudományi
Kar Tanácsának ülése
(szeptember 27.)



Az elmúlt idõszakban került beveze-
tésre az évfolyam-koordinátori rendszer,
mely az egyes évfolyamokon felmerülõ ta-
nulmányi problémákat kezeli. A felsõbb
évfolyamokon ez a rendszer idõnként for-
málisan mûködött csupán, pedig konkrét
feladata a jövõben a kredit reform beveze-
tésének elõkészítése és hosszabb távon en-
nek karbantartása lesz.

Oktatómunka elismerése, az oktatói ki-
tüntetések rendszerének kiterjesztése. A kar
vezetése a Romhányi Emlékérem kitünte-
tés mellett (a kar legjobb elõadója nyeri el
a hallgatók szavazatai alapján) a VI. évfo-
lyam hallgatóinak szavazatai alapján leg-
jobbnak ítélt elsõ három intézet és klinika
nyeri el a legjobb intézet és klinika címet,
melyhez a dékáni vezetés lehetõségeihez
képest tisztességes pénzösszeget is adomá-
nyoz. A jövõben az oktatás elismerésének
hasonló módja kerül bevezetésre a fogor-
vosi és gyógyszerészi szakokon is.

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban
szükséges módosításokat a dékáni vezetés
megtette (átjelentkezés, elbocsátás stb.). A
jövõben az oktatásba való visszavételt kell
pontosan szabályozni.

Továbbképzés 
A felügyelet az Orvostudományi és Egész-
ségtudományi Központhoz tartozik, így
dékán úr beszámolójában erre a területre
nem tért ki, de megemlítette, hogy mivel a
feladatok a kartól elválaszthatatlanok, a re-
zidensi és családorvosi képzés területén is
mindent megtett a vezetés annak érdeké-
ben, hogy a munka eredményes legyen.

Tudomány
A Kari Tudományos Bizottság 40 kong-
resszusi támogatási kérelmet bírált el, 2,4
millió forint került kifizetésre erre a célra.
A PhD programban résztvevõk kérelmé-
nek elbírálása a Doktori Tanács feladata,
ez sem elhanyagolható sem összegét, sem
a létszámot tekintve.

Könyvtár
A könyvtár szakkönyvtárként, az eddigi
feltételekkel mûködik tovább. Vezetõje
Gracza Tünde, aki egyben az Egyetemi
Könyvtár helyettese is.

A mûködésben komoly problémát
okoz a folyóiratok árának folyamatos
emelkedése. A kar ezt csak bizonyos folyó-
iratok rendelésének lemondásával tudja el-
lensúlyozni. Az intézetek különbözõ mér-
tékben járulnak hozzá a folyóiratok és
könyvek beszerzésének költségeihez. Ezt a
dékáni vezetés a jövõben áttekinti.

Kutatási pályázatok, koordinációjuk és
adminisztráció

ETT pályázat. 15 nyertes, és 22 nem tá-
mogatott pályázat volt a karon 2000-ben.
A következõ periódusban 36 elfogadott, 22
forráshiány miatt elutasított és 14 elutasí-
tott pályázattal szerepeltünk.

Normatív kutatásfinanszírozás. Az Ok-
tatási Minisztériumtól a PTE 80,4 millió
forintot kapott. Ebbõl 44,4 millió jutott a
tudományos teljesítmény-mutatók alapján
az Orvoskarra, melybõl 3 millió forint bel-
sõ kutatási pályázat keretében került fel-
osztásra.

OTKA. Az adminisztráció jelent gon-
dot, mivel a pályázatok az utolsó napon
érkeznek be, és a PTE rektora és vezetése
ragaszkodik az aláíráshoz.

Fedezet hiányában problémásak azok a
pályázatok is, ahol 20-30-50 %-os önrészt
kell vállalni.

Dr. Fischer Emil dékán elmondta, hogy
célszerû volna a pályázati rendszert és az
információs hálózatot egységesíteni. Szük-
séges a dékáni vezetés, a Centrum, a Pá-
lyázati Iroda és a K+F Bizottság munká-
jának összehangolása. Bejelentette, hogy
az Egyetemi Kutatási Bizottság elnöke dr.
Tóth Gyula tudományos dékánhelyettes
lett.

PhD programok
A programokkal kapcsolatban a jövõben
változások lesznek. A Magyar Akkredi-
tációs Bizottság nem egyes programokkal
vagy témák akkreditálásával fog foglal-
kozni, hanem új egységek, doktori iskolák
létrehozását szorgalmazza. Ez decentrali-
zálást jelent, de csak látszólag jár könnyí-
téssel, mivel a feltételek nagymértékben
szigorodnak.

A doktori iskolák alapítója három aka-
démikus lehet, közülük kettõnek a kar fõ-
állású alkalmazottjának kell lennie. Rajtuk
kívül még 4 fõ tudományos minõsítéssel
rendelkezõ munkatársnak – kandidátus,
PhD vagy habilitáció – kell részt vennie az
iskola létrehozásában. Az Orvoskar nincs
nehéz helyzetben a kritériumokat illetõen:
klinikai- és elméleti orvostudomány,
gyógyszerésztudomány, sport- és egész-
ségtudomány és multidiszciplináris orvos-
tudomány területén is képesek vagyunk
doktori iskolák létrehozására.

Gyógyító klinikai munka
A dékáni vezetés fontosnak tartja a jövõ-
ben is, hogy a nyári idõszakhoz hasonlóan,
minden olyan kérdésben, mely a klinikák
egészét érinti, a klinikaigazgatókat össze-

hívja tanácskozásra.
A klinikaigazgatóknak kiemelt figyel-

met kell fordítaniuk arra, hogy az általános
betegtájékoztatót kiegészítsék a szakmáju-
kat érintõ részletekkel. Az utolsó értekez-
leten felmerült a nagy értékû implantá-
tumok finanszírozásának kérdése. Ezt a
vezetés a közeljövõben felülvizsgálja.

Az ágylétszámmal kapcsolatos tárgya-
lások elõreláthatólag nem hozzák hátrá-
nyos helyzetbe karunkat.
Egészségügyi szakdolgozók kérdése
A kar vezetése mindent megtesz annak
érdekében, hogy ha a lehetõség adott, a
szakdolgozókat, nõvéreket jutalmazza, il-
letve a különlegesen nehéz helyzetbe került
klinikákon (intenzív osztályok) azonnali,
konkrét intézkedésekkel javítson a bé-
reken.

Az Orvoskar egységeinek, épületeinek
tervezett rekonstrukciójára sajnos nem ke-
rült sor. A Szülészeti Klinika felújítása az
idei programból kikerült, a 400 ágyas kli-
nika rekonstrukciójának idõpontja nem is-
mert.

Pécsbányatelepi Kórház. Az Általános
Orvostudományi Kar vezetése Geriátriai
Tanszék létesítését tervezte az épület meg-
vásárlásával. Mivel a kórházat kiürítették,
a kapacitások egy részét felvitték a Tüdõ-
szanatóriumba, más részét nem pótolták
vissza, és az ágylétszámmal kapcsolatos
tárgyalások sem az eredeti terveknek meg-
felelõen alakultak, a tárgyalások megsza-
kadni látszanak. A vezetés ragaszkodik az
eredeti tárgyalásokon elhangzottakhoz és
nem hoz felelõtlen döntést a kérdésben.

Honvéd Kórház. A tárgyalások foly-
nak. A Traumatológiai Klinika nem tud
költözni addig, amíg nincs írásos döntés
arról, hogy a Honvéd Kórház az Általános
Orvostudományi Karhoz kerül.

Irgalmasrendi részleg. Horváth Örs
professzor vezetésével sebészeti tevékeny-
séggel mûködik a részleg. A jelenlegi szer-
zõdésünk 2002-ig szól, és mindkét fél ré-
szérõl készség mutatkozik a meghosszab-
bításra.

Gazdálkodás
Állami támogatás. Ennek két forrása van,
egyrészt a hallgatói normatíva, másrészt az
OEP finanszírozás. A hallgatói normatíva
csaknem 1 millió forint. Ebbe az eddig kü-
lön finanszírozott klinikai oktatás is bele-
tartozik, tehát a finanszírozás itt sem
megfelelõ.

Az OEP finanszírozásban a súlyszám
értéke 1999 óta változatlan: 75.500 Ft. A
HBCS pontok teljesítése rekordszintet ért

4

PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ



el. A jövõben ez a terület elemzésre, a
belsõ finanszírozás pedig módosításra,
felülvizsgálatra szorul.

Felhalmozás, beruházás
A rekonstrukciós és beruházási programok
szorgalmazása a vezetés fontos feladata.

Gazdálkodási stratégia
A dékáni vezetés folyamatosan törekszik a
megfelelõ munkaerõ- és pénzgazdálkodás
kialakítására. 1999-ben, országosan a leg-
nagyobb mértékû, 14%-os béremelést haj-
tottuk végre az ágy mellett dolgozóknál.
2000-ben a központilag elõírt béremelésen
túl, melynek ellentételézése a finanszíro-
zásban meg sem jelent, foglalkozott a ve-
zetés a hiányszakmákban dolgozók meg-
tartását célzó bérszínvonal kialakításával.
A PTE egységes gazdasági hivatalának ki-
alakításával jelentõs átcsoportosítások
történtek, melyek zavart okoztak a mûkö-
désben. Ez, remélhetõleg átmeneti állapot
csupán. A dékáni vezetés mindent megtesz
annak érdekében, hogy a feszültséget tom-
pítsa, a folyamatos mûködést biztosítsa.

A felsõoktatásban a jövõben fizetés-
rendezés lesz. Részleteket a vezetés még
nem tud.

Hallgatókkal való kapcsolat
A dékáni vezetés korrekt, segítõkész kap-
csolatot alakított ki a hallgatók képvisele-
teivel.

Kollégiumok helyzete. Évrõl évre keve-
sebb férõhely jut az orvostanhallgatóknak,
mivel a fõiskolai hallgatók száma növek-
szik és a PhD hallgatókra vonatkozó sza-
bályok kötelezik a vezetést arra, hogy õk is
kapjanak férõhelyeket. A kollégiumnak te-
hermentesítésre van szüksége. A fõiskolai
karral megosztva a várostól kell segítséget
kérni a probléma megoldásához.

Orvostudományi és Egészségtudományi
Központ
A személyi kapcsolat konstruktív a dékáni
vezetés és a Központ között. A dékáni ve-
zetés a továbbiakban is számít segítségük-
re a problémák közös megoldásában.

Dr. Fischer Emil dékán befejezésül
megköszönte Ferenci József munkáját, aki
szakszerûen segítette a vezetés munkáját
gazdasági kérdésekben, dr. Pintér Éva hi-
vatalvezetõ és a hivatal munkatársainak ál-
dozatos munkáját, valamint a kari tanács
tagjainak segítségét.

Az Orvoskari Tanács egyhangúlag el-
fogadta az elmúlt év munkájáról szóló dé-
káni beszámolót.

3. Környezetegészségügyi szak létesí-
tése (Elõadó: dr. Ember István, egyetemi
tanár)
Magyarország Európai Uniós csatlakozá-
sánál a környezetvédelem, környezet-
egészségügy és foglalkoztatásegészségügy
kulcskérdés. Az egyesített egyetem a
graduális környezet-egészségtanképzés
megindításával elsõ lehetne az országban.
Külföldön a Karolinska Intézetben mûkö-
dik hasonló képzés. A tantárgy 5x2 féléves
lenne. A képzés kreditrendszerben is mû-
ködtethetõ, s ha a feltételek megvalósul-
nak, graduális, posztgraduális és PhD kép-
zés is folyhatna ezen a területen. A 25 rezi-
densi helyre mindössze hárman jelentkez-
tek a régióban. Az ÁNTSZ-rendszerben
nagyon sok üres állás van. A képzett szak-
emberek elhelyezkedésére a döntéselõ-
készítéssel, döntéshozatallal foglalkozó
szervezetekben is lenne lehetõség. 

A képzés megindítása hozzájárulna ah-
hoz, hogy ez a terület a hiányszakmák kö-
rébõl kikerüljön.

Bejelentések

Dr. Bogár Lajos ideiglenes igazgatói meg-
bízást kapott. A Szerves- és Gyógyszerké-
miai Intézetbe és az Urológiai Klinikára

igazgatói állás került meghirdetésre.
Az új egyetemi SzMSz-ben az emeri-

tus professzori cím elsõ ízben 5 évre adha-
tó, kari javaslatra az Egyetemi Tanács ad-
ja, és elsõ ízben 3 évre meghosszabbítható.
Dr. Fischer Emil dékán a tanács szavazását
kérte arról, hogy a vezetés elképzelését,
miszerint akinek 75 vagy 78 éves kora
elõtt lejárna az emeritus professzorságuk –
igazodva a szabályzathoz – kerüljenek
meghosszabbításra. Most Alkonyi István,
Bauer Miklós, Flerkó Béla, Jobst Kázmér,
Kelényi Gábor, Kétyi Iván, Kuhn Endre,
Mess Béla és Ozsváth Károly professzoro-
kat érinti az új szabályozás. A tanács egy fõ
tartózkodással elfogadta a szabályzatmó-
dosítást.

Dékán úr bejelentette, hogy az Angol
Program oktatását támogató alapítvány ku-
ratóriumi elnökségérõl le kíván mondani,
mivel a kar vezetõjeként az oktató munká-
val, a testületek mûködésével is foglalkoz-
nia kell, és elõfordulhat, hogy felül kell bí-
rálnia, véleményeznie kell döntéseket. Ez
erkölcsi értékrendjével nem összeegyeztet-
hetõ. A funkció ellátására dr. Bogár Lajos
egyetemi tanárt javasolta. Az Egyetemi Ta-
nács a lemondást és dr. Bogár Lajos egyete-
mi tanár megbízását egyhangúlag elfogadta.

(Buzogány)
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Batthyány-Strattman László születésének 130. évfordulója alkalmából Batthány-
Strattman-díjat kapott dr. Schneider Imre egyetemi tanár, emeritus professzor, 

Pro Sanitate Emlékérmet Borsányi Lászlóné klinikavezetõ fõnõvér, 

az Egészségügyi Miniszter Díszoklevelét Majzik Dénesné vezetõ asszisztens, 

az Egészségügyi Miniszter Dicséretét Tóth Jánosné osztályvezetõ fõnõvér, 

az Egészségügyi Miniszter Elismerõ Oklevelét az Idegsebészeti Klinika 
Anaesthesi-ológiai Munkacsoportja (vezetõ dr. Hudvágner Sándor adjunktus). 
A kitüntetéseket Gógl Árpád egészségügyi miniszter adta át. 

Az Arany János Közalapítvány a Tudományért 
Szentágothai János Szakkuratóriuma Szakkuratóriumi díjban részesítette 
az alábbi neurobiológusokat:

Czéh Gábor (Pécs)
Dóczi Tamás (Pécs)
Gallyas Ferenc (Pécs)
Lénárd László (Pécs)
Jancsó Gábor (Szeged)

Szerkesztõségünk õszinte tisztelettel gratulál a kitüntetetteknek!

KITÜNTETÉSEK
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Az 1956-os forradalomra történõ megemlékezés keretében tartott egyetemi szintû ünnepséget követõen október 19-én az Általános
Orvostudományi Kar Aulájában megkoszorúztuk az 56-os emléktáblánkat. A koszorúzáson részt vett és külön koszorút helyezett el
dr. Debreczeni László és dr. Péter Károly, illetve az Általános Orvostudományi Kar és az Egészségügyi Fõiskolai Kar vezetõsége. A
koszorúzás során dr. Fischer Emil dékán méltatta az 56-os eseményeket, kiemelte azok jelentõségét és azon személyek áldozatkész
magatartását, akik részt vettek a forradalmi eseményekben. 

A koszorúzás elõtt a koszorúzáson résztvevõk a Dékáni Hivatalban megbeszélést tar-
tottak arról, hogy a következõ években mi lenne a legméltóbb módja a megemlékezésnek,
illetve a koszorúzásnak. A kifejtett vélemények alapján mindenképpen célszerû volna ün-
nepélyesebb keretek között és nagyobb nyilvánosság mellett tartani a koszorúzást, ez utób-
bi szempontból különösen fontos volna az ifjúság részvétele. 

AZ 1956-OS FORRADALOMRA
EMLÉKEZTÜNK
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1956. október 22-én alakult meg az
Egyetemi és Fõiskolai Diákparlament.
Az évfordulóra emlékezve dr. Válenti
Béla (fölsõ képen) és dr. Debreczeni

László mondott beszédet a ‘48-as téri
megemlékezésen.

Koszorúzás az általános Orvostudományi Kar Aulájában. A megemlékezõk: dr. Fischer Emil dékán, dr.
Tahin Tamás, az Egészségügyi Fõiskolai Kar fõigazgatója, dr. Debreczeni László és dr. Péter Károly

2000. október 2.

1. Aktuális ügyek
1./a PhD hallgatók ügyei
Dr. Somogyi Gábor I. éves PhD hallgató (Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet) állami ösz-
töndíjas hallgatói jogviszonyát nem kívánja igénybe venni. Kérését a DT támogatja.

Halasi Szulamit I. éves PhD hallgató (Biofizikai Intézet) tanulmányai megkezdésének idõ-
pontját 1 évvel szeretné elhalasztani. Kérését a DT támogatja.

Dr. Rajnics Péter III. éves PhD hallgató (Ortopédiai Klinika) állami ösztöndíjas hallgatói
jogviszonyát szeretné megszüntetni 2000. október 1-tõl és tanulmányait egyéni felkészülõként
folytatni. Kérését a DT támogatja.

Dr. Schwarcz Attila II. éves PhD hallgató (Idegsebészeti Klinika) hallgatói jogviszonyának
szüneteltetését kéri 2000. december 1-tõl 2001. július 31-ig, tekintettel arra, hogy francia ösz-
töndíjat nyert el. Kérését a DT támogatja.

Csathó Árpád II. éves PhD hallgató (Magatartástudományi Intézet) hallgatói jogviszonyá-
nak szüneteltetését kéri 2000. szeptember 1-tõl 2001. január 31-ig, tekintettel arra, hogy holland
ösztöndíjat nyert el. Kérését a DT támogatja.

Végvári Ákos III. éves PhD hallgató (Központi Kutató Laboratórium) 2000. szeptember 26-
án letette PhD szigorlatát summa cum laude minõsítéssel. 

Dr. Halmosi Róbert predoktori ösztöndíjas (I. sz. Belgyógyászati Klinika) elõbírálati tervére

A Doktori Tanács ülése

Fotók: ifj. Vadász István



3 pozitív bírálatot kapott. A szigorlat idõpontjának kijelölése meg-
történt.

Dr. Vajda Zsolt III. éves PhD hallgató (Idegsebészeti Klinika)
benyújtotta értekezéstervezetét. Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak
és a szigorlati bizottság összetételének kijelölése megtörtént.

Dr. Pár Gabriella III. éves PhD hallgató (Orvosi Mikrobioló-
giai és Immunitástani Intézet) benyújtotta értekezéstervezetét. Az
elõbírálók, a szigorlati tárgyak és a szigorlati bizottság összetéte-
lének kijelölése megtörtént.

Dr. Péterfi Zoltán III. éves PhD hallgató (Orvosi Mikrobioló-
giai és Immunitástani Intézet) benyújtotta értekezéstervezetét. Az
elõbírálók és a szigorlati tárgyak kijelölése megtörtént. Egyben
nevezett predoktori ösztöndíj iránti kérelmet nyújtott be. Kérését a
DT támogatja.

Korsós Gizella III. éves PhD hallgató (Pszichiátriai Klinika)
benyújtott tudományos publikációi és elõadásai alapján kéri a
disszertáció védésének engedélyezését. Értekezéstervezetére há-
rom bírálat érkezett. A szigorlati tárgyak kijelölése megtörtént.
Kérésérõl a DT késõbb dönt.

Dr. Skuta Gabriella III. éves PhD hallgató (Biokémiai Intézet)
értekezésének védése 2000. augusztus 9-én 93,3 %-os eredmény-
nyel megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlag elfogadta a
PhD cím megítélését.

Lénárd Kata és dr. Wagner Zoltán PhD hallgatók kongresszu-
si támogatási kérelme. A DT a kéréssel a pénzügyi helyzet áttekin-
tése után foglalkozik.

1./b Egyéni felkészülõk ügyei

Dr. Peitl Barna egyéni felkészülõ (Farmakológiai és Farmakote-
rápiai Intézet) 2000. augusztus 28-án letette PhD szigorlatát sum-
ma cum laude minõsítéssel. 

Dr. Rozsos István egyéni felkészülõ (Sebészeti Tanszék – Or-
topédiai Klinika) 2000. szeptember 11-én letette PhD szigorlatát
summa cum laude minõsítéssel.

Pálfi Ferencné egyéni felkészülõ (Egészségügyi Fõiskolai Kar
– Magatartástudományi Intézet) C típusú angol középfokú szak-
nyelvi vizsgáját letette 2000. augusztus 28-án.

Sasváriné Bojtor Anna egyéni felkészülõ (Egészségügyi Fõis-
kolai Kar – Magatartástudományi Intézet) szóbeli angol középfo-
kú szaknyelvi vizsgáját letette 2000. június 30-án.

Dr. Méhes Gábor egyéni felkészülõ (Patológiai Intézet – Kli-
nikai Kémiai Intézet) elõbírálati tervére 3 pozitív bírálat érkezett.
A szigorlati tárgyak és a szigorlati bizottság összetételének kijelö-
lése megtörtént.

Dr. Alotti Nasri egyéni felkészülõ (Zala megyei Kórház – Kí-
sérletes Sebészeti Intézet) benyújtotta értekezéstervezetét. Az elõ-
bírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság összetételének,
az opponensek és a védés bizottsági összetételének kijelölése
megtörtént.

Dr. Hajdú Zoltán egyéni felkészülõ (Hajdú-Bihar megyei Kór-
ház – Kísérletes Sebészeti Intézet) benyújtotta értekezéstervezetét.
Az elõbírálók, a szigorlati tárgyak, a szigorlati bizottság összeté-
telének, az opponensek és a védés bizottsági összetételének kije-
lölése megtörtént.

Dr. Buda László egyéni felkészülõ (Magatartástudományi In-
tézet) benyújtotta elõbírálati tervét. Az elõbírálók, a szigorlati tár-
gyak és a szigorlati bizottság összetételének kijelölése megtörtént.

Lampek Kinga egyéni felkészülõ (Magatartástudományi Inté-
zet) benyújtotta elõbírálati tervét. Az elõbírálók, a szigorlati tár-
gyak és a szigorlati bizottság összetételének kijelölése megtörtént.

Dr. Kiss István (Humán Közegészségtani Intézet) az opponen-

si bírálatokra megadta válaszát. A védés idõpontjának kijelölése
megtörtént.

Dr. Csábi Györgyi (Gyermekklinika) az opponensi bírálatokra
megadta válaszát. A védés idõpontjának kijelölése megtörtént.

Dr. Késmárky Gábor egyéni felkészülõ (I. sz. Belgyógyászati
Klinika) az opponensi bírálatokra megadta válaszát. A védés idõ-
pontjának kijelölése megtörtént.

Dr. Barakonyi Alíz egyéni felkészülõ (Orvosi Mikrobiológiai
és Immunitástani Intézet) az opponensi bírálatokra megadta vála-
szát. A védés bizottsági összetételének és idõpontjának kijelölése
megtörtént.

Dr. Sebõk Ágnes egyéni felkészülõ (Biológiai Intézet) érteke-
zésének védése 2000. szeptember 6-án 100 %-os eredménnyel
megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlag elfogadta a PhD cím
megítélését.

ifj. Dr. Lénárd László egyéni felkészülõ (Szívgyógyászati Kli-
nika – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet) értekezésének
védése 2000. szeptember 18-án 100 %-os eredménnyel megtör-
tént. A DT ennek alapján egyhangúlag elfogadta a PhD cím meg-
ítélését.

Dr. Fischer Gábor egyéni felkészülõ (Biokémiai Intézet) érte-
kezésének védése 2000. szeptember 19-én 94 %-os eredménnyel
megtörtént. A DT ennek alapján egyhangúlag elfogadta a PhD cím
megítélését.

1./c Új egyéni felkészülõ

Szõke Éva tudományos segédmunkatárs (MTA – PTE ÁOK
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet) egyéni felkészülõként
szeretne csatlakozni dr. Szolcsányi János programjához. Kérését a
DT támogatja.

Dr. Bajzik Gábor radiológus szakorvos (Kaposvári Egyetem
Diagnosztikai Intézet) egyéni felkészülõként szeretne csatlakozni
dr. Gallyas Ferenc (dr. Dóczi Tamás) programjához. Kérését a DT
támogatja.

2. Egyéb ügyek
Dr. Minárovits János osztályvezetõ fõorvos („Johan Béla” Orszá-
gos Epidemiológiai Központ) Svédországban szerzett PhD fokoza-
tát szeretné honosíttatni. Elõkészítõ bizottság kijelölése megtörtént.

Felvétel a PhD képzésre 
Az alább nevezett I. éves PhD hallgatók iratkoztak be a

2000/2001-es tanévre.
Bata Dániel – Dr. Hideg Kálmán
Benkó Rita – Dr. Szolcsányi János
Boldizsár Ferenc – Dr. Németh Péter
Czimbalek Lívia – Dr. Somogyi Béla
Csernus Balázs – Dr. Kelényi Gábor
Engelmann Péter – Dr. Németh Péter
Farkas Orsolya – Dr. Gallyas Ferenc
Fekete Zsuzsanna – Dr. Sümegi Balázs
Fülöp Zsolt Ferenc – Dr. Kelényi Gábor
Horváth Beáta – Dr. Tóth Kálmán
Horváth Gábor – Dr. Bellyei Árpád
Kárteszi Judit – Dr. Melegh Béla
Kosztolányi Péter – Dr. Szabó Imre
Lukáts Balázs – Dr. Lénárd László
Nagy Tamás – Dr. Kellermayer Miklós
Rózsai Barnabás – Dr. Soltész Gyula
Salamon Szilvia – Dr. Szeberényi József
Szabó Zoltán – Dr. Kilár Ferenc
Toller Gábor – Dr. Sétáló György
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Tóth Ambrus – Dr. Tóth Kálmán
Visegrády Balázs – Dr. Kilár Ferenc
Doktori iskolák alakítása
A Magyar Akkreditációs Bizottság 2000/7/II. sz. határozata

alapján az Általános Orvostudományi Karon mûködõ doktori
programok doktori iskolává történõ átalakításához szükséges pá-
lyázati anyag összeállítása megkezdõdött. A leiratnak megfelelõen
elkészített pályázat végleges jóváhagyása a Doktori Tanács követ-
kezõ ülésén történik.

2000. október 17.

1. Aktuális ügyek
1./a PhD hallgatók ügyei
Dr. Losonczy Attila II. éves PhD hallgató (Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézet) állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyát
szeretné megszüntetni 2000. október 1-tõl. Kérését a DT támogat-
ja.

Dr. Lukáts Balázs I. éves PhD hallgató (Élettani Intézet) egye-
temi hallgatóként PhD kurzusokat végzett. A kreditpontok beszá-
mítását kéri. Kérését a DT támogatja.

Csóka Balázs II. éves PhD hallgató (Központi Kutató Labora-
tórium) Szlovéniában kurzuson vett részt. Kreditpont megállapítá-
sát kéri. A programvezetõ javaslata után dönt a DT.

Lénárd Kata és dr. Wagner Zoltán PhD hallgatók kongresszu-
si támogatási kérelme. A DT a kéréssel a pénzügyi helyzet áttekin-
tése után foglalkozik.

1./b Egyéni felkészülõk ügyei

Korsós Gizella egyéni felkészülõ (Pszichiátriai Klinika) benyúj-
tott tudományos publikációi és elõadásai alapján kéri a disszertá-
ció megírásának, védésének engedélyezését. A DT a következõ
ülésen dönt a szakértõ bizottság összetételérõl. Nevezett
elõbírálatára 3 pozitív vélemény érkezett. A szigorlati bizottság
összetételének kijelölése megtörtént.

Dr. Kustos Ildikó egyéni felkészülõ (Orvosi Mikrobiológiai és
Immunitástani Intézet) az opponensi bírálatokra megadta válaszát.
A védés idõpontjának kijelölése megtörtént.

2. Egyéb ügyek
Dr. Minárovits János osztályvezetõ fõorvos („Johan Béla” Orszá-
gos Epidemiológiai Központ) Svédországban szerzett PhD foko-
zatát szeretné honosíttatni. A kijelölt szakértõbizottság véleménye
alapján a DT támogatja a honosítást.

Doktori iskolák 
A MAB leiratnak megfelelõen az Általános Orvostudományi Ka-
ron az alább megjelölt 5 tudományágban kívánunk doktori iskolát
mûködtetni a Doktori Tanács által egyhangú szavazással megvá-
lasztott doktori iskola vezetõk irányításával.

Dr. Szolcsányi János elméleti orvostudományok
Dr. Nagy Judit klinikai orvostudományok
Dr. Hideg Kálmán gyógyszertudományok
Dr. Sümegi Balázs multidiszciplináris orvostudományok
Dr. Kilár Ferenc kémiai tudományok
Egyben a Doktori Tanács egyhangú szavazattal ismét javasol-

ta kinevezni a Kari Doktori Tanács elnökének dr. Fischer Emil
egyetemi tanárt.

Dr. Fischer Emil
a Doktori Tanács elnöke
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EGYETEMI ORVOSNAPOK

Az elnökség

A kitüntetettek egy csoportja. Balról jobbra: dr. Tekeres Miklós,
Czopf János, dr. Kocsis Béla, Brettner Zsuzsanna, Czink Józsefné, 

dr. Gyõri Katalin.

Dr. Kocsis Béla átveszi a 
Pro Facultate Medicinae kitüntetés

ezüst fokozatát

Dénesné Török Márta
átveszi a dékáni dicséretet

Az Egyetemi Orvosnapok tudományos délutánján dr. Losonczy Hajna és
dr. Karmos György elõadását tartja

Fotó: ifj. Vadász István
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Az ülésen az akkreditációban érintett karok
dékánjai, a kari doktori tanácsok elnökei és
az „A” doktori programok vezetõi vettek
részt. 

Dr. Lénárd László és dr. Tóth József kö-
szöntõje után dr. Róna-Tas András, a MAB
leköszönõ elnöke ismertette az átalakulás
folyamatát, majd a kérdésekre válaszolt.

1.) Az elhangzottak tartalmi
összefoglalója

A. Ideiglenes akkreditáció
��Az akkreditált programokból doktori

iskolák alakulnak. 
� Ezzel kapcsolatban 2000. október 31-ig

pályázatot kell benyújtani a MAB-hoz.
A pályázatokat egy erre a célra létreho-
zott külön bizottság értékeli, ennek tag-
jai akadémikusok, illetve a teológiai és
a mûvészeti terület egy-egy képviselõ-
je. A MAB törvény szerinti kötelezett-
sége, hogy a bírálatot legkésõbb 2001.
január 31-ig elkészítse, ám törekednek
arra, hogy ezt még karácsonyig (2000.
december 24-ig) megtegyék. 

� Ez a bírálat formális (csak a személyi
követelményeket vizsgálja) és ideig-
lenes akkreditációt tesz lehetõvé. A
végleges akkreditációra a tartalmi és
minõségi követelmények vizsgálata
után 2001. június 30-ával kerül sor. 

� A személyi feltételek elégtelensége
esetén külön bizottság egyeztet az
egyetemekkel, azzal a céllal, hogy a
hallgatói érdekek ne sérüljenek, a fo-
lyamatosság biztosított legyen. A mi-
nõséget illetõen nem kívánnak enged-
ményt tenni.

��A doktori felvételi kötet az ideiglenes
akkreditáció után jelenik meg.

B. Új doktori iskola alapítása
� Új doktori iskola alapítása esetén úgy-

nevezett elõakkreditációra kerül sor,
mely léyegesen szigorúbb eljárás, ki-
terjed a tartalmi kérdésekre is. 

� Ilyen pályázat folyamatosan beadha-
tó, ám a 2001. szeptember 1-jei kez-
dést a MAB átalakulása miatt nem
tudják garantálni. 

C. Egyetemi és fõiskolai tanárok kinevezése
��Az egyetemi tanári kinevezéssel fog-

lalkozó bizottsághoz 2001. január 3-

ig kell beadni a professzori pályázato-
kat. 

� Az egyetemi tanári kinevezést ezután
az MTA doktori címmel azonos minõ-
ségû munkássághoz kötik. Tehát ak-
kor adható egyetemi tanári kinevezés,
ha a kérelmezõ MTA doktori címmel
rendelkezik, vagy a védés már folya-
matban van, illetve nincs doktori fo-
kozata, de ezzel egyenértékû (elsõsor-
ban gyakorlati) teljesítményt tud fel-
mutatni. Ezeknél szakértõi véleményt
vesznek igénybe. 

��Viszont nem javasolják olyan esetben
az egyetemi tanári kinevezés adomá-
nyozását, ha a nagydoktori cím meg-
szerzése utáni 10 évben nincs a jelölt-
nek érdemi tudományos munkássága,
illetve más tudományterületen szeret-
ne egyetemi tanári kinevezést. 

��A fõiskolai tanári kinevezés esetében
ugyanezek a feltételek érvényesek,
értelem szerint az MTA doktori cím
helyére a PhD/DLA fokozat helyette-
sítendõ be. 

2.) Kérdésekre adott elvi válaszok

Szervezeti kérdések:
� Két fõállása a MAB szerint senkinek

nem lehet.
� 2001 szeptemberétõl már csak doktori

iskolába lehet fölvenni doktoranduszt.
��Szakok esetében doktori iskola csak

kivételes esetekben szervezhetõ. 
� A multidiszciplináris képzéseket tá-

mogatják, de csak abban az esetben,
ha ez valós szakmai együttmûködésen
alapul, és nem személyi hiányt pótol. 

� Doktori fokozatot (PhD/DLA) csak
az egyetemi doktori tanács adhat, a
kari nem!

Személyi kérdések: 
� A doktori iskolák belsõ

alapító tagjaira vonatko-
zó 67 éves korhatár 2000.
október 31-ével értendõ. 

� Doktori iskola belsõ tag-
ja 67 évnél fiatalabb, tel-
jes munkaidejû egyetemi
oktató lehet, külsõ tagnak
minõsül bárki, akire a
fentiek nem érvényesek
(például 67 évnél idõ-
sebb, az egyetem profes-

sor emeritusa, nem teljes munkaidõ-
ben foglakoztatott oktató stb.).

� A PhD képzésben bárki (minõsítéstõl,
fokozattól függetlenül) oktathat. 

� A kutatóintézetekbõl bekapcsolódó
MTA doktoroktól elvárható, hogy 2
éven belül habilitáljanak is, hiszen az
oktatói tevékenység PhD képzések-
ben nélkülözhetetlen. 

Hallgatókkal kapcsolatos kérdések
��A PhD képzés nyugati (európai) elfo-

gadtatása új rendszerû lesz, a képzé-
sen és nem a diplomán fog alapulni.
Ebben a tekintetben a magyar rend-
szer (a 3 éves rendszeres oktatással)
jó helyzetben van. A doktori képzés
személyes jellegû, a csak beszámolta-
tásra épülõ német rendszert nem kí-
vánják követni. 

� Elõakkreditált új programra lehet felvé-
teliztetni, annak sikertelen végleges
akkreditációja esetén a hallgató más
egyetem hasonló programjára mehet át. 

Egyedi esetek
� A DLA képzések esetében a tudomá-

nyos és a mûvészeti nomenklatúra
egyeztetése még nem történt meg. 

��A doktori iskolák vezetésében az
esetleges rotáció egyetemi belügy. 

� Az olyan korábbi „B” program,
amelynek „A” programja más székhe-
lyen mûködött, és saját székhelyén
bármely okból nem tud doktori isko-
lává alakulni, az „A” program székhe-
lyén – ottani doktoriskola alakulása
esetén – az ottani doktori iskolához
csatlakozik, ekkor hallgatóit egyetem-
közi megállapodással magával viszi. 

Készítették: 
Czibók Balázs és Szilágyi László

Emlékeztetõ a MAB elnökének és fõtitkárának 
2000. október 18-i látogatásáról

Téma: a doktori iskolák akk-
reditálása, a doktori képzés
jövõje, az egyetemi és fõisko-
lai tanárok kinevezésének új
rendje

A Kari Oktatási Bizottság 
2000. szeptember 19-i ülése

Az ülésnek egy napirendi pontja volt:
A KOB dr. Szeberényi József elõterjesztésére hall-
gatók átvételi és visszavételi kérelmeit bírálta el. A
bizottság felkérte az oktatási dékánhelyettest, hogy
a következõ ülésre tegye meg javaslatát a Tanul-
mányi és Vizsgaszabályzat módosítására.

Dr. Szeberényi József
oktatási dékánhelyettes



Az egészségügyi miniszter 73/1999. (XII.25.) EüM rendeletében  szabályozta az or-
vosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos to-
vábbképzését.

Az egyetemek továbbképzõ központjainak az a feladata, hogy a hozzájuk tartozó
régióból gyûjtsék össze a továbbképzési programokat és azt jutassák el a Magyar Or-
vosi Kamara keretén belül mûködõ szakmai kollégiumokhoz, illetve az Egészségügyi
Szakképzési és Továbbképzési Tanács (ESZSZT) illetékes Egészségügyi Felsõfokú
Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottságához (EFSZSZTB). A programok
évente két alkalommal: február, illetve augusztus 15-ig nyújthatók be szakmai elbírá-
lás, illetõleg kreditpont meghatározás céljából. 

A PTE OEC Továbbképzõ Központja a 2000. év második felére vonatkozó tovább-
képzõ programokat összegyûjtötte, szakmánként csoportosította és a részletes temati-
kát is az EFSZSZTB-hez a határidõ betartásával eljuttatta. Hasonlóan járt el a Szege-
di Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzõ Köz-
pontja is. Információnk szerint a másik két egyetem jelentõs késéssel továbbította az
anyagot.

Az illetékes szakmai kollégiumok 2000. április 1-jén kezdték meg mûködésüket és
több hónapi vajúdás után világossá vált, hogy ezt a feladatot az akkori keretek között
elvégezni nem tudták, ezért a Magyar Orvosi Kamara 2000. augusztus végén vissza-
küldte az anyagot azzal, hogy nem áll módjukban a feldolgozás. Kérik az egyetemek
továbbképzõ központjait, hogy lássák el a tanfolyamokat kreditpontokkal. Ez egyete-
münkön meg is történt és a rendeletben rögzített elvek alapján (1 elméleti óra 1 kre-
ditpont, vizsga esetén duplázódik, 3 gyakorlati óra 1 kreditpont). A kreditponttal ellá-
tott anyagot elektronikus és nyomtatott formában a Magyar Orvosi Kamara Koordiná-
ciós Irodájához eljuttattuk. 

A rendelet értelmében a PTE OEC Továbbképzõ Központja 2000. augusztus 15-ig
a 2001 elsõ félévére szóló továbbképzési programokat begyûjtötte és minõsítési javas-
lattal ellátta, feltüntetve a tanfolyam nevét, idejét, célcsoportját, jelentkezési helyét és
esetleges részvételi díját is.

Remélhetõleg a zûrzavaros indulás után gördülékeny folytatás következik, az
egyetemek továbbképzõ központjai tudják feladatukat, a Magyar Orvosi Kamara a
Koordinációs Iroda felállításával „rendezi” sorait. Abban is reménykedünk, hogy az
ESZTT állásfoglalásának megfelelõen az ebben az évben továbbképzésen részt vett
kollégák számára a kreditpontok megadatnak és errõl írásban értesíthetjük õket. Talán
még az idei évben a leckekönyvekbe is bekerülnek a pontok.

Dr. Ertl Tibor
egyetemi tanár, titkár
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A KOB 2000. október 31-i ülése
l. Dr. Kellermayer Miklós egyetemi
tanár és dr. Matolcsy András egyetemi
docens javasolták, hogy a tudomá-
nyos szakosztályüléseken részt vevõ
hallgatók a jövõben kreditpontot kap-
janak. A javaslat értelmében a tudo-
mányos elõadásokon a hallgatók II.
évtõl, az esetbemutatásokon a IV. év-
tõl vehetnek részt. Az ÁOK vonatko-
zó szabályzata alapján 14 elõadás (28
óra) látogatásáért maximum 10 kredit-
pont adható. A KOB a javaslatot egy-
hangúan támogatta.
2. Dr. Szeberényi József javasolta,
hogy a Szülészeti és Nõgyógyászati
Klinika által szervezett AIDS preven-
ciós kurzuson való részvételért maxi-
málisan 7 kreditpont legyen adható. A
KOB a javaslatot egyhangúan támo-
gatta.
3. Dr. Rébék-Nagy Gábor fõiskolai
docens, az Egészségügyi Nyelvi
Kommunikációs Intézet vezetõje tájé-
koztatta a bizottságot az intézet által
akkreditáltatott PROFEX szakmai
nyelvvizsgarendszerrõl. A KOB a tá-
jékoztató alapján javasolja, hogy a
PTE ÁOK szaknyelvi vizsgájának
alapja a jövõben a PROFEX nyelv-
vizsgarendszer legyen. 
4. Dr. Szeberényi József oktatási
dékánhelyettes javasolta a Hallgatói
Juttatási és Térítési Szabályzat módo-
sítását a PTE Juttatási és Térítési Sza-
bályzatának alapján. A 2000/2001-es
tanév II. félévében a kollégiumi díj az
éves hallgatói normatíva 5 %-a (3500
Ft). A KOB a javaslatot egyhangúan
támogatta. 
5. Dr. Szeberényi József oktatási
dékánhelyettes javasolta a Tanulmá-
nyi és Vizsgaszabályzat módosítását.
A tervezet szerint a jövõben a karról
elbocsátott hallgatók egy tanév kiha-
gyása után kérvényezhetik visszavéte-
lüket. A KOB tagjai a javaslatot támo-
gatták. 
6. Dr. Szeberényi József oktatási
dékánhelyettes tájékoztatta a bizottsá-
got a Klinikai Készségek Lecke-
könyvének bevezetésérõl. A tájékoz-
tatót a KOB elfogadta. 

Dr. Wittmann István
KOB titkár

A folyamatos továbbképzés 
jelenlegi helyzete

Máriagyûd
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A  TORNACSARNOK  IDÕBEOSZTÁSA   2000/2001  TANÉV
I. FÉLÉV

HÉTFÕ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

8 – 9 Református Gimnázium Református Gimnázium Református Gimnázium

9 – 10

10 – 11 ÁOK
Óvodai torna

11 – 12

12 - 13

13 – 14

Testnevelés – sport sáv a 2.
évf és

1. évf. Gyógyszerész

Testnevelés – sport sáv 1 .-
évfolyam

Gyógyszerész

14 – 15

15 – 16
Testnevelés – sport sáv

1.-évfolyam

Sport, recreation
1st and 2nd year English

Program

Testnevelés – sport sáv
1.-évfolyam

Testnevelés – sport sáv
2.-évfolyam

Sport, recreation
1st and 2nd year English

Program

16 – 17 Medikus Sportkör
Kondicionáló szakcs.

Medikus Sportkör
Aerobic szakcs.

Medikus Sportkör
Kondicionáló szakcs.17 – 18

Medikus Sportkör
Nõi röplabda
szakcsoport

18 – 19
PEAC

Röplabda
PEAC

Röplabda

Medikus Sportkör
Férfi röplabda

szakcsoport

Dolgozói sport

SC
Kosárlabda

19 – 20 SC
Kosárlabda

Medikus Sportkör
Nõi kosárlabda

szakcsoport

PEAC
Röplabda

20 - 21

Medikus Sportkör
Labdarúgó szakcsoport

21 - 22

Medikus Sportkör
Nõi kézilabda
szakcsoport

Medikus Sportkör
Tollaslabda szakcs.

Medikus Sportkör
Férfi kézilabda

szakcsoport Medikus Sportkör
Tollaslabda szakcs.

AZ EDZÕTEREM IDÕBEOSZTÁSA   2000/2001  TANÉV  I.
FÉLÉV

HÉTFÕ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

8 – 9 Thai chi PTE Táncoló
Egyetem

Thai chi PTE Táncoló
Egyetem

9 – 10

10 – 11

11 – 12

12 - 13

13 – 14

Testnevelés – sport sáv a 2.
évf és

1. évf. Gyógyszerész

Testnevelés – sport sáv 1.-
évfolyam

Gyógyszerész

14 – 15 Testnevelés – sport sáv
1.-évfolyam

Testnevelés – sport sáv
1.-évfolyam

15 – 16

Sport, recreation
1st and 2nd year English

Program

Testnevelés – sport sáv
2.-évfolyam

Sport, recreation
1st and 2nd year English

Program
Asszonytorna
Szabadosné

Asszonytorna
Szabadosné

16 – 17 Gyermekklinikai csoport Callanetics
Csatáryné Tolnai Klára Gyermekklinikai csoportCallanetics

Csatáryné Tolnai Klára
17 – 18 Biológia Intézet

Aerobic
18 – 19

Medikus Sportkör
Asztalitenisz

Medikus Sportkör
ÖnvédelemBiológia

Intézet Medikus Sportkör
Önvédelem

Medikus Sportkör
Asztalitenisz

19 – 20 Anatómia Intéze
AerobicAnatómia Intéze

Aerobic
20 - 21

2000 október – november

ATORNACSARNOK IDÕBEOSZTÁSA2000/2001. TANÉV
I. FÉLÉV

AZ EDZÕTEREM IDÕBEOSZTÁSA2000/2001 TANÉV I. FÉLÉV

Medikus sportkörMedikus sportkör

Csatáryné Tolnai Klára

Csatáryné Tolnai Klára

Anatómiai Intézet

Anatómiai Intézet

Szabadosné Szabadosné
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AZ  USZODA  IDÕBEOSZTÁSA   2000/2001  TANÉV  I.  FÉLÉV

HÉTFÕ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

6 - 8 Szabad
úszás

8 – 9

Szabad
úszás

Szabad
úszás

Szabad
úszás

Szabad
úszás

9 – 10

ÁOK
Óvodai gyermekúszás

10 – 11

11 – 12 Idegklinika gyógyúszás

12 - 13
Hallgatói

úszás Felsõbb-évfolyamok

13 – 14

Testnevelés – sport sáv
Hallgatói úszás a 2. évf és

1. évf. Gyógyszerész

Testnevelés – sport sáv
Hallgatói úszás 1.-

évfolyam
Gyógyszerész

14 – 15

15 – 16

Testnevelés – sport sáv
Hallgatói úszás

1.-évfolyam

Sport, recreation,
Swimming for

1st and 2nd year English
Program

Testnevelés – sport sáv
Hallgatói úszás

1.-évfolyam

Testnevelés – sport sáv
Hallgatói úszás

2.-évfolyam

Sport, recreation,
Swimming for

1st and 2nd year English
Program

16 – 17 ÁOK
Gyermekúszás

Gyermekklinika
Obes gyógyúszás

ÁOK
Gyermekúszás

17 – 18

Gyermekkórház
Asztmás

 gyógyúszás Gyermekklinika
Obes gyógyúszás

Gyermekkórház
Asztmás

 gyógyúszás ÁOK
Gyermekúszás

Gyermekklinika
Obes gyógyúszás

18 – 19 Gyermekklinika
Obes gyógyúszás

ÁOK, Felnõtt
Kezdõ úszótanf.

19 – 20

Szabad
úszás

Szabad
úszás

Szabad
úszás

2  - 21

Szabad
úszás Medikus Sportkör

Triatlon

Szabad
úszás Medikus Sportkör

Triatlon

A Mozgástani Intézet sportlétesítményeinek bérleti díja 2000. november 1-tõl

Uszoda                              Tornaterem                          Edzõterem

Dolgozó 3000,- Ft/év (bérlet) 600,- Ft/óra (csoportos) 200,- Ft/óra (vagy bérlet)

Önköltséges 3500,- Ft/év 2200,- Ft/óra 600,- Ft/óra

Külsõ 4000,- Ft/év 3500,- Ft/óra 1200,- Ft

Mint már többször megtörtént, most is az
éves kábítószerellenõrzésrõl írok.

Az idei alkalom egy kissé más volt,
mint az eddigiek. Szeptember folyamán
ugyanis az ellenõrzés szokatlanul kibõvült.

A kábítószernek minõsülõ gyógysze-
rek forgalmazását az 1/1968. számú EüM-
BM közös rendelet szabályozza. A kábító-
szerek forgalmának ellenõrzése, a vonat-
kozó jogszabályok betartása tehát nem-
csak egészségügyi, hanem igazgatásrendé-
szeti feladat is. Emiatt történt, hogy az
idén a Baranya megyei Rendõrfõka-
pitányság Igazgatásrendészeti Osztályá-
nak munkatársai is ellenõrzést tartottak in-
tézeteinkben.

Természetesen sem idõ, sem lehetõség
nem volt rá, hogy valamennyi klinikát vé-

giglátogassák, így az ellenõrzés szúrópró-
baszerûen történt.

Kirívó hibákról, jegyzõkönyvbe kíván-
kozó szabálytalanságokról – szerencsére –
nem kell beszámolnom. Ugyanakkor fel
kell hívni a figyelmet a kisebb hibákra,
amik a jogszabályokkal ugyan nem ütköz-
nek, a mindennapok gyakorlatában ne-
künk teljesen természetesnek tûnnek, egy
„kívülálló” számára mégsem érthetõek
azonnal. Ha pedig a kívülállónak ellenõr-
zési, sõt szankcionálási joga is van, akkor
az õ számára a tapasztalt érthetetlenség
már legalábbis gyanús…

Ilyen például a klinikán belüli bizony-
latolási rend, vagyis hogy a klinika gyógy-
szerraktárából milyen nyilvántartás mellett
kerül az osztályokra a kábítószer. Hosszas
magyarázatot igényelt az is, hogy a kórhá-
zi gyógyszerellátás egyetlen nem doku-
mentálható pontja, hogy a beteg a kiírt
gyógyszert ténylegesen megkapta-e? Ha
mindezt összevetjük az ellenõrzés olyan

mélységével, hogy a több éve (!) exitált
betegek kezelési lapjait vetették össze a
kábítószer-nyilvántartással (hogy a beteg
lázlapján valóban szerepel-e a nyilvántar-
tásban kiadott kábítószer), akkor könnyen
belátható, hogy felületességrõl nem igazán
beszélhetünk a rendõrség részérõl.

Ilyen körülmények között bármilyen
apró szabálytalanság, észre nem vett elírás,
egy bélyegzõ elmulasztása (!) a kábító-
szert rendelõ vényen kellemetlen követ-
kezményekkel járhat. Ezek közül a leg-
enyhébb, hogy ellenõrzésre jogosult ber-
kekben egy olyan nézet terjed el, hogy az
Orvostudományi Karra érdemes többször
is kimenni, hiszen ott mindig találhatnak
„valami érdekeset”.

Saját érdekünk, hogy az ilyesfajta né-
zetek még csírájában se alakulhassanak ki
rólunk.

Dr. Molnár Béla
Egyetemi Gyógyszertár

Kábítószerellenõrzés
2000.
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Két klinikai dietetikusunk 
világsikere
A festõi szépségû Edinburgh-ben,
Skócia fõvárosában rendezték meg a
dietetikusok XIII. világkongresszusát
2000. július 23-27. között, amelyen 51
ország 2000 dietetikusa vett részt. 

Magyarországról elõször szerepeltek a
világkongresszus történetében dieteti-
kusok a világkonferencián. Sasréti
Éva, az I. sz. Belgyógyászati Klinika
és Kegyes Réka, a Szívgyógyászati
Klinika dietetikusa a „Complex treat-
ment of severe obesity and its benefits
in a woman with gastroesophageal
reflux disease”címû munkájával.
Poszterüket a világ minden tájáról be-
érkezett 360 poszter közül kiválasztott
80 bemutatásra érdemes közé válasz-
tották. Terveikrõl kérdeztük Õket: –
Talán elõször a legfontosabbról: meg-
alakulóban van a dietetikusok dunán-
túli munkacsoportja, amely elsõsorban
a kardiológiai és gasztroenterológiai
osztályokon dolgozó, ill. mesterséges
táplálással foglalkozó dietetikusok
munkáját fogná össze és szervezné
rendszeres továbbképzésüket. Sasréti
Éva a Magyar Mesterséges Táplálási
Társaság Dietetikus Szekciójának ve-
zetõségében dolgozik évek óta. Ke-
gyes Réka az ESPEN (European
Society of Parenteral and Enteral
Nutrition) alaptanfolyamát Magyaror-
szágról dietetikusként elõször, kiváló
eredménnyel októberben elvégezte. 

Munkánkról és eredményeinkrõl az
Orvoskari Hírmondóban rendszeresen
beszámolunk majd. Végezetül, de nem
utolsó sorban szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik angliai
utazásunkat és így a kongresszusi sze-
replésünket anyagilag támogatták.

S. K.
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1998 májusában lettem a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának
(POTE KK) megbízott igazgatója. Mivel egy szinte teljesen tradicionális felépítésû és
mûködésû könyvtár lett az örökségem, elképzeléseimet, koncepcióimat „Javaslatok egy
modern, a 21. század igényeit megközelítõ Központi Könyvtár kialakításához” címû ter-
vezetben írtam le, jutattam el a POTE rektorához, gazdasági fõigazgatójához.  Az egye-
tem vezetése egyetértett elképzeléseimmel és mindezidáig támogatott azok valóra váltá-
sában.  Ennek köszönhetõen számolhatok most be a könyvtárunkban végbement örven-
detes változásokról, melyek köztudatba kerülését és elmélyítését céloztam meg e beszá-
moló közreadásával.  

1. Integrált könyvtári rendszer (IKR)
1999 januárjában végre könyvtárunk is csatlakozni tudott az IKR-t használók táborához,
a CORVINA rendszer két, nevezetesen a CAT és PAC moduljának megvételével. Elõbbi
a könyvek elektronikus feltárását, katalógusba kerülését teszi lehetõvé, utóbbi biztosítja
a bevitt adatok számítógépes adatbázisba rendezését, hálózaton történõ elérését a világ
bármely pontjáról (www.clib.pote.hu, vagy www.pote.hu Könyvtár, Katalógus keresés).
Az IKR nagy teljesítményû szerverének üzemeltetésében az Egészségügyi Informatikai
Központ nyújt nélkülözhetetlen segítséget, de tervezzük függetlenített informatikus szak-
ember alkalmazását is e célra. Nem csupán az összes új szerzeményünk kerül azonnal
elektronikus katalógusunkba, de folyik könyvállományunk retrospektív konverziója, sõt
megkezdtük a PTE Egészségügyi Fõiskola Pécsi Tagozata könyvtári állományának elekt-
ronikus feltárását is. (Elérhetõ az elõbb megadott úton.) 2000 júniusában érkezett meg az
IKR CIRC modulja, mely a kölcsönzést teszi majd könnyebbé. A többi modul szállítása
is folyamatban van. A könyvtár használói tehát hamarosan érezhetik az IKR minden elõ-
nyét.

2. Könyvtári szolgáltatások korszerûsítése
Elsõ lépésben megfelelõ minõségû és mennyiségû számítógéppel kellett ellátni a könyv-
tár  munkatársait és használóit (19 db). A számítógépek száma megháromszorozódott. Je-
lenleg minden munkafolyamatot a legmodernebb eszköz segíti. Kiemelendõ az IKR-en
kívül a könyvtárközi kölcsönzés minõségének és gyorsaságának fokozása, javulása, dacá-
ra annak, hogy e szolgáltatásunkat egyre többen veszik igénybe. E munkát mostanra kü-
lön telefonvonal, fax berendezések, szkenner, speciális szoftver (ARIEL) segíti. Nem rit-
ka, hogy munkatársaink, akár a tengeren túlról is, egy nap alatt jutnak az igényelt doku-
mentumhoz. Az új könyvek beszerzésének ideje jelentõsen lerövidült. A régi gyakorlattal
szemben, mely hosszú hónapokat vett igénybe, e határidõ is 1-3 hétre csökkent. A köny-
vek feldolgozása, olvasói használatra alkalmassá tétele, mostanra csupán napok kérdése.
Az egy éves lemaradás felszámolásával párhuzamosan, elektronikus katalógusunk napra-
kész. Az új könyvek adatai a feldolgozó munkafolyamat befejezése pillanatában elektro-
nikus katalóguson keresztül azonnal láthatók. (Elérési útvonal az 1. pontban.) A nyomta-
tott folyóiratok számának csökkenését sikerült megállítani, sõt a kollekciót sikerült bõví-
teni elektronikus úton hozzáférhetõ full-text-es folyóiratokkal (bõvebben ld. 3. Elektroni-
kus adatbázisok pont).

3. Elektronikus adatbázisok
Az Egészségügyi Informatikai Központ által felügyelt MEDLINE
(http://medline.pote.hu) adatbázis mellett számos egyéb elektronikus lehetõség segíti az
egyetem kutatóinak munkáját. Az ország többi egyetemi könyvtárához hasonlóan 1999
õszétõl részt veszünk az OTKA által is támogatott könyvtári konzorciumokban, aminek
eredményeképpen a következõ elektronikus, részint full-text folyóirat adatbázisokat érhe-
tik el az érdeklõdõk:

Mindezek mellett a POTE által elõfizetett nyomtatott folyóiratok nagy százalékban
hozzáférhetõek elektronikus úton is.*

Egyelõre csak a Könyvtárban használható a Current Contents abstract-okat is tartal-
mazó adatbázis három szekciója (Clinical Medicine, Life Sciences, Physical, Chemical
and Earth Sciences), valamint számos, a tanulást segítõ CD-ROM.

Orvoskari könyvtár



(* további információval  az 1128, 1549-es telefon melléken
szolgálunk)

4. Bevételi források
A beiratkozási-, késedelmi-, könyvtárközi kölcsönzési-, fénymá-
solási díjak ésszerûsítése nem csupán az  állományvédelemre volt
jótékony hatással, de némi bevételt is eredményezett. E bevételek-
bõl valósult meg például néhány számítógépünk korszerûsítése.

5. Munkatársak
A megváltozott munkafeltételek, nem csupán hagyományos vég-
zettséggel rendelkezõ szakembereket követelnek. Túl azon, hogy
valamennyi kolléga egy emberként szolgálja ügyünket, 3 kolléga-
nõ középfokú számítástechnikai, 2 kolléganõ könyvtárosi tanfo-
lyamot végzett, l kolléganõ középfokú „A” típusú nyelvvizsgát
szerzett. Szintén az utóbbi évek munkájának érdeme, hogy az an-
gol „The Library Association” felvett bennünket tagjai sorába, a
VOCAL (CORVINA IKR-t használó könyvtárak közös elektroni-
kus katalógusa) országos szervezet elnöksége tagjai közé válasz-
totta egy munkatársunkat, valamint az újrainduló Orvosi Könyv-
táros szerkesztõségébe is bekerült könyvtárunk egyik dolgozója.

6. Pályázatok
A pályázatok rendkívül fontos szerepet játszanak különösen az or-
vostudományi könyvtárak életében.  Napjainkra az orvos- és élet-
tudományi folyóiratok ára olyan tetemes, hogy a fenntartó évrõl-
évre nehezebb helyzetbe kerül emiatt.

Az általunk pályázható felhívások mindegyikét igyekeztünk
kihasználni. Szinte valamennyiben sikeresen vettünk részt. Ezen
pályázatok nem csupán könyvállományunk bõvítésében játszottak
kulcsszerepet, de számítógépparkunk fejlesztéséhez is jelentõsen
hozzájárultak.

7. A könyvtár „számokban”
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 Adatbázis neve  tartalma  Elérhetõsége
 OVID-MEDLINE  Bibliográfiai

szintû folyóirat
adatbázis 26
full-text
lehetõséggel.

 http://gateway.ovid.com/autologin.html *

 MICROMEDEX-MARTINDALE  Naprakész
gyógyszerészeti
információk.

 http://www.sote.hu
   username: *

 EMBASE  Excerpta
Medica összes
szekcióját
kínáló
bibliográfia.

 http://www.sote.hu
  username: *

 SPRINGER  A Spring. Kiad.
 teljes kínálata.

 http://www.swetsnet.nl/prod
  user ID: *
  pw: *
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Az Új Dunántúli Napló november 4-i,
szombati számában „A tudósok a tudásért”
hangzatos címen kissé elfogult riport jelent
meg az MTA ünnepi ülésérõl. Történetesen
jelen voltam és alkalmam nyílt látni, halla-
ni, mi történt ott – és utána elolvasni, mit
tudhat meg errõl a Pécsett és körzetében
élõ polgár. Az ülés mintegy 4 óra hosszat
tartott, de a riportban kizárólag az elsõ óra
eseményeirõl esik szó. Ez ugybár „érthe-
tõ”, hiszen a politikusok távozásával egyi-
dejûleg az ott aktív vagy csak lebzselõ,
fontoskodó és eszközeiket kattogtató, vil-
logtató, egymással fecsegõ mintegy 20 fõ-
nyi  újságíró és TV riporter csapat is el-
hagyta a helyszínt. Ugyan mi lehet még ér-
dekes ott, ahonnan a politikusok már el-
mentek? Mielõtt errõl az érdekesrõl mégis-
csak szólnék, szabadjon kicsit megvilágíta-
nom a riportban megjelenteket – mert úgy
gondolom, a PTE oktatói és hallgatói kö-
zösségét ez IS érdekelheti, nemcsak az,
amit az újságban olvashattak. Vagyunk
még páran, akik nem csak a Torgyán család
vagyoni helyzetérõl várnak híreket az új-
ságban.

Az elsõ két beszéd rövid összefoglaló-
jához nincsen mit hozzátennem, végülis
pár sorban nem lehet minden elhangzottat
visszaadni.

Szili Katalin megszólalásáról azonban
meg kell jegyeznem, hogy beszéde úgy
nagyjából egy általános iskolai évnyitó
vagy évzáró stílusában és mondanivalójá-
val terhesen hangzott el. Hosszan ecsetelte
gróf Széchenyi István érdemeit és az MTA,
mint testület fontosságát – elfeledve (vagy

figyelmen kivül hagyva?) azt a pici tényt,
hogy az MTA tagjai és az oda meghívott
nem-akadémikus küldöttek talán az isme-
retszerzés ezen fokán már túljutottak. Be-
szédében legfeljebb az újságírók és fotóri-
porterek, valamint segédeik és azok segé-
dei találhattak odafigyelésre érdemes mon-
danivalót. Ezt a beszédrõl az újságban
megjelent magvas üzenet is híven tükrözi.
Az akadémikusok és egyéb tudósok egy ré-
sze csendes bóbiskolással vagy szolíd ásí-
tozással honorálta az Országgyûlés alel-
nökének erõfeszítését, mások beszélgettek
– csakúgy mint a nebulókhoz illik évnyitó-
évzáró ünnepélyeken.

Pokorni Zoltán miniszter úr kissé job-
ban felkészült – és sokkal hosszabban be-
szélt. Kétségtelenül elhangzottak az újság-
ban megjelent adatok. De az is, hogy az
MTA kutatógárdájának nettó fizetése jelen-
leg 40, azaz negyven százalékkal alacso-
nyabb, mint a korban, rangban stb. nekik
megfelelõ egyetemi tanárok, docensek, ad-
junktusok és tanársegédek fizetése. Errõl
az ismételten tarthatatlannak, méltányta-
lannak stb. deklarált, és éppen ezért feltét-
lenül korrigálásra érdemes állapotról évek
óta (én magam még csak 20) ismételt ígé-
reteket kapnak az MTA kutatók. Most is
megkapták az esedékes adagot imígyen: A
kormánynak egyelõre nincsen többre pén-
ze, mint körülbelül (Pokorni úr ezt a szót
használta) egyharmadával növelni a kuta-
tók átlagos fizetését. Gyakorlott kutatók
ebbõl azonnal értik, hogy a 40 helyett már
csak 30-33 % (az is csak körülbelül) az,
amirõl a miniszter szólni, hallani és tár-

gyalni kíván. Azt is tudjuk, ha egy politikus
30 százalékos béremelést ígér, akkor 20 szá-
zalékot gondol és legfeljebb 10 százalékra
van fedezete – természetesen nem ejtvén
szót arról a fránya, folyton folyvást változó
inflációról. Ezt jutott eszembe hirtelen hoz-
zátenni az újságban megjelent hírhez, mi-
szerint „január elsejével a kutatók bére hoz-
závetõlegesen egyharmadával nõ”.

Talán a Pécsett élõ kutatókat és felsõ-
oktatásban dolgozókat az is érdekelheti,
hogy ugyanazon az ülésen – igaz a politi-
kusok és újságírók távozása után –, tehát
mintegy meghitt baráti ünnepség keretében
kitüntetéseket osztottak. Dr. Diófási Lajos
is kapott, de az MTA Biológiai Osztály el-
nöke, Friedrich Péter akadémikus ezidén a
6 kiosztott Szentágothai János-díj közül
négyet a PTE volt POTE részlegében aktív
kutatóknak adott át.

Ez az esemény az Új Dunántúli Napló
számára, Pécsett, nem hír, hiszen semmifé-
le politikai, vagy gazdasági, vagy más –
sokmindenféle – jelentõsége nincsen,
mindössze 20-30 éves kutatói-oktatói mun-
ka, azaz életmû-féleség elismerése. De
hogy viszonyul ennek hírértéke mondjuk a
Torgyán villa vagy az olajbárók dolgaihoz?

Kissé talán elfogultnak vélhetõ szava-
im után megkérdezem a tisztelt újságíró,
lapszerkesztõ közösséget, vajon a jelen írá-
som címében felvetett alternatívák közül
melyiket követve jelentették meg a „A tu-
dósok a tudásért” cimû riportot?

(C. G.)
(Az írással kapcsolatos újságcikket lásd a
következõ oldalon)

KÖZszolgálat vagy közSZOLGÁLAT?

Gracza Tünde



A köztársasági elnök több pénzt,
nagyobb megbecsülést ígért

Ünnepi ülést tartott a Magyar Tudo-
mányos Akadémia a tudós társaság
fennállásának 175. évfordulója és a
Magyar Tudomány Napja alkalmából
pénteken. Az Akadémia születésnapját
köszöntötte Mádl Ferenc köztársasági
elnök, Szili Katalin, az Országgyûlés
alelnöke, a kormány képviseletében pe-
dig Pokorni Zoltán oktatási miniszter.

Glatz Ferenc, az MTA elnöke ünne-
pi megnyitójában úgy fogalmazott: a
születésnapját ünneplõ Magyar Tudo-
mányos Akadémia akkor teszi helye-
sen, ha nem magát köszönti, hanem
meghallgatja a társadalom üzenetét.
Felszólalásában kiemelte, hogy a kuta-
tó értelmiség is helyet kér a kontinens
jövõjérõl folyó gondolkodásban. 

– Nem tudósközpontú, hanem tu-
dásközpontú társadalmat akarunk, hogy
az elõrejutás a gazdaságban, a közélet-
ben, a tudományban és a kultúrában ne
pártpolitika révén érvényesülhessen
csak, hanem tudás és szakszerûség ré-
vén – fogalmazta meg az elnök.

Mádl Ferenc beszédében érintette
az Akadémia, a tudomány és a tudósok
anyagi helyzetét. Mint mondta: saját le-
hetõségei szerint mindent megtesz
azért, hogy a tudományra a korábbiak-
nál több pénz jusson az államkasszából,
és a tudósok is nagyobb anyagi és er-
kölcsi megbecsülést élvezzenek a ko-
rábbiaknál. Tíz évnek kellett eltelnie
ahhoz, hogy a magyar nép erõfeszítése
nyomán a gazdaság olyan ígéretes hely-
zetbe jusson, amely alapján mód nyíl-
hat a kutatók anyagi helyzetének javítá-
sára is – mondta a köztársasági elnök.

Szili Katalin, az Országgyûlés alel-
nöke optimizmusának adott hangot a
tekintetben, hogy a tudósok és a politi-
kusok között létrejöhet a szoros együtt-
mûködés. 

– Az összefogásnak elsõsorban
azon az alapon kell nyugodnia, hogy a
tudományra a társadalom érdekében
van szükség – vélekedett. 

– Tudnunk kell, amely közösség le-
értékeli tudományát, elveszíti dinamiz-
musát.

A kormány az általa benyújtott költ-
ségvetési tervezetben évekre elkötelez-
te magát a fejlesztések iránt, 2002-ig a
hazai össztermék 1,5 százalékát fordít-
ja kutatásra – errõl a kormány képvise-
letében Pokorni Zoltán oktatási minisz-
ter beszélt. Hangsúlyozta, hogy kuta-
tásfejlesztésre jövõre 17,5 milliárd,
2002-ben 19 milliárd forint többlettá-
mogatással számolnak. Közölte azt is,
hogy január 1-jével a kutatók bére hoz-
závetõlegesen egyharmadával nõ.      �
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Új Dunántúli Napló, 2000. november 4.

A tudósok a tudásért

Azt hiszem, azt minden pécsi polgár tudja, hogy városunknak egyik legrégibb és legismer-
tebb testvérvárosa a németországi Fellbach. Azt azonban bizonyára kevesebben tudják, még
egyetemi berkekben is, hogy Fellbach 24 éven át volt fõpolgármestere, F. W. Kiel úr, több
mint öt éve a POTE, most értelemszerûen az Orvostudományi Kar tiszteletbeli szenátora.
Ezt a funkcióját, vagy ha tetszik, kitüntetését Kiel fõpolgármester úr nagyon komolyan ve-
szi és nagy becsben tartja. Több mindenben segítette már az évek folyamán egyetemünket
(karunkat), pl. egy személy 1 hónapos nyári egyetemi nyelvtanfolyamának költségeit vál-
lalja a Tübingeni Egyetemen immáron több éve, hogy csak egyet említsek. 

Kiel fõpolgármester úr az idén vonul nyugalomba több évtizedes fõpolgármester-
ség után. A búcsúztatást a már több mint 30 éve rendszeresen megrendezett „Fellbachi
Õsz” nevû háromnapos ünnepségre idõzítették, október 6-8-án. Népes delegációval
vett ezen részt városunkon kívül Fellbach két francia, egy olasz és egy volt NDK-s
testvérvárosa. A pécsi delegációt a város polgármestere vezette, de részt vett benne az
alpolgármestereken kívül a testvérvárosi kapcsolat létesítése óta szolgált minden volt
pécsi polgármester, néhány vezetõ tisztviselõ, illetve a városi önkormányzat néhány
képviselõje és a Mecsek Táncegyüttes egy kb. 20 tagú zenész és tánccsoporttal. Ka-
runkat a dékán megbízásából én képviseltem. 

Nem sorolhatom itt fel a több napos, igen gazdag programot, csupán három aprónak
látszó, szerintem mégis sokatmondó észrevételemet szeretném megemlíteni. Elõször is
öröm volt látni, hogy egy egész város mennyire egységesen és õszintén szereti polgár-
mesterét, aki valóban nagyon sokat tett városáért. Másodszor jó volt érezni, mennyire sze-
reti és értékeli a magyar (pécsi) kapcsolatait a város vezetése és lakossága egyaránt. Ezt
a Pécs iránti szimpátiát csak fokozta, hogy az ünnepségsorozat egyik pontjaként, Fellbach
egyik új lakótelepén, Toller polgármester úr átadta a Pécs városa által ajándékozott új ját-
szóteret gyönyörû és szellemes, fából készült játékokkal, melyeket a helyszínen, egy nap-
pal korábban, pécsi szakemberek állítottak össze. A magyar vendégek megbecsülését mu-
tatta továbbá, sok egyéb mellett az is, hogy a programot és a meghívókat magyarul is ki-
nyomtatták. (A néhány magyartalanság és nyelvtani hiba igazolta, hogy ez nem itthonról
indult ki, hanem az ottani Pécs-Fellbachi Baráti Kör szerkesztette nagy igyekezettel.) Az
ökumenikus istentiszteleten pedig a pécsi Márton Dénes kanonok prédikált németül és
magyarul. A prédikáció francia és olasz fordítása a bejáratnál a többi testvérváros küldött-
ségeinek rendelkezésére állt. Végül, de igazán nem utolsósorban, nagy öröm és büszke-
ség volt számomra tapasztalni és érezni, hogy a nagy tekintélyû fõpolgármester mennyi-
re értékeli tiszteletbeli szenátori „rangját” egyetemünknél. Az ünnepség minden rendez-
vényén, még a város fõterén tartott nagy nyilvános búcsúztatási ünnepségen is, amikor
üdvözölték a testvérvárosok küldöttségeit, soha nem maradt el, hogy külön ne említette
volna egyetemünk képviseletét is. Ez nyilván nem személyemnek, hanem egyetemünk-
nek (karunknak), illetve a fõpolgármesternek karunkkal való szoros kapcsolatának szólt.
Az már talán Kiel fõpolgármesterrel való személyes barátságunknak és az õ figyelmessé-
gének tulajdonítható, hogy a záró banketten egy kisebb fajta lokális városi kitüntetést
nyújtott át személyemnek. A szombat délutáni ünnepélyen a személyi titkára a városháza
dolgozói és a város nevében egy díszes kivitelû, ez alkalomra írt és szerkesztett emlék-
könyvet adott át a búcsúzó fõpolgármesternek. Ebben a fõpolgármester úr személyes óha-
jának megfelelõen, elõzetes felkérésre, én is írtam egy kis megemlékezést „A pécsi egye-
tem orvoskarának tiszteletbeli szenátora” címen, jelezvén, hogy ezt a kapcsolatot karunk
is nagyra értékeli. 

Azt hiszem, egyetért velem egyetemünk (karunk) közvéleménye, mint ahogy a dé-
kán utólag egyetértett velem, hogy Fellbach város és a testvérvárosok zártkörú ünne-
pélyes tanácskozásán Kiel fõpolgármester kérdésére válaszolva nyilatkoztam, hogy
karunk továbbra is óhajtja tiszteletbeli szenátorunkkal, Kiel úrral és rajta keresztül
Fellbach városával a baráti kapcsolatot és együttmûködést fenntartani. 

Dr. Mess Béla
egyetemi tanár

Egyetemünk tiszteletbeli szenátorának 
ünneplése Fellbachban
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Ez év szeptemberében Budapest, Szeged és
Debrecen után a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Karán (PTE
ÁOK) is megkezdõdött a gyógyszerész-
képzés, miután az Országos Akkreditációs
Bizottság és a Felsõoktatási Tudományos
Tanács jóváhagyása alapján az oktatási mi-
niszter 1999 decemberében aláírta a szak-
indítási engedélyt. A miniszteri határozat
eredményeként a Pécsi Tudományegyetem
a Dunántúlon egyedüli felsõoktatási intéz-
ményként ad lehetõséget arra, hogy a régi-
óban diplomát szerezzenek a leendõ
gyógyszerészek.

Az ez év szeptemberében elindult
gyógyszerészképzést több éves elõkészítõ
munka elõzte meg, melynek eredménye-
ként a PTE ÁOK jogosultságot nyert az új
szak indítására. Az elõkészítõ munka koor-
dinálását dr. Szolcsányi János tanszékveze-
tõ egyetemi tanár, a PTE ÁOK Gyógysze-
rész Szak vezetõje végezte. A képzés az
akkreditációs kérelemben részletesen ki-
dolgozott tematika szerint folyik, melyben
a képzés interdiszciplináris jellegébõl adó-
dóan részt vesz a PTE Természettudomá-
nyi és Közgazdasági Karának több tanszé-
ke is. Így a gyógyszerészképzés szakmai
igényeinek kielégítése egyidejûleg elõsegí-
tette a PTE három kara közötti szorosabb
együttmûködés megindulását is.

Az ez év január végén meghirdetett
szakra összesen 137 pályázó adta be jelent-
kezését. A gyógyszerészhallgatók felvételi
vizsgájának szabályozása mindenben meg-
egyezik az Orvostudományi Karra, illetve
a Fogorvostudományi Szakra jelentkezõk
felvételi vizsgáinak szabályozásával. Így a
pályázók biológia, valamint kémia vagy fi-
zika tantárgyakból tettek írásbeli és szóbeli
felvételi vizsgát. A májusban és júniusban
lezajlott felvételi vizsgák eredményeként
szeptemberben 37 gyógyszerészhallgató
kezdte meg tanulmányait a PTE Általános
Orvostudományi Karán.

A gyógyszerészképzés idõtartama 10
félév. A teljes kurrikulum 4816 óra, amely
teljes mértékben konform a fent említett há-
rom másik gyógyszerészképzõ hely tantervi
programjával. Az orvos- és fogorvosképzés-
hez hasonlóan, egy szemeszter 14 hét, a fél-
évek hat hetes vizsgaidõszakkal zárulnak. A
II., III. és IV. év utáni nyári szünetben 4 he-
tes szakmai gyakorlat zajlik közforgalmú
vagy intézeti gyógyszertárban, a 10. sze-
meszterben a gyógyszerészjelölt 14 hetes
szakmai gyakorlaton vesz részt. A hallgatók
a 7. szemeszter elején szakdolgozati témát

választanak. Az elkészített szakdolgozatot a
jelölt a 10. szemeszter során nyilvános vitán
védi meg. A diplomát a PTE Általános Or-
vostudományi Kara adja.

A szeptemberben indult képzés elsõ sze-
meszterében a gyógyszerészhallgatók Mole-
kuláris sejtbiológia, Biofizika, Biomatema-
tika és számítástechnika, valamint Filozófiai
antropológia tantárgyainak oktatását a PTE
ÁOK intézeteinek (így az Orvosi Biológia
Intézet, a Biofizika Intézet, a Központi Ku-
tató Laboratórium, valamint a Magatartástu-
dományi Intézet) oktatói végzik. Az Általá-
nos és szervetlen kémia tantárgy oktatása a
PTE TTK Szervetlen Kémia és Technológia
Tanszék oktatóinak részvételével folyik.
Ugyancsak a PTE ÁOK intézeteinek oktatói
végzik a gyógyszerészhallgatók Latin nyelv
és gyógyszerészeti terminológia és az An-
gol-gyógyszerészeti szaknyelv oktatását
(Egészségügyi és Nyelvi Kommunikációs
Intézet), valamint a heti kétszer kétórás sza-
badsávban az egészséges életmódhoz, az ak-
tív pihenéshez nélkülözhetetlen sportprogra-
mok, sportolási lehetõségek biztosítását
(Mozgástani Intézet). A hallgatók az elsõ
szemeszter végén öt kollokviumi vizsgát
tesznek (Általános és szervetlen kémia, Mo-
lekuláris sejtbiológia, Biofizika, Biomate-
matika és számítástechnika, és Filozófiai
antropológia). A második szemeszterben az
említett tantárgyak oktatásán túl a PTE
ÁOK további két intézetének részvételével
történik a Kvalitatív analitikai kémia (Orvo-
si Kémiai Intézet), valamint a Gyógyszeré-
szeti alapismeretek (Egyetemi Gyógyszer-
tár) tantárgyak oktatása.

Az elsõéves oktatás megindulása mellett

folyamatban van a má-
sodik éves oktatás elõ-
készítése, valamint a

harmadik, negyedik és ötödik évben okta-
tandó, a gyógyszerészképzést jelentõ szak-
tantárgyak (Gyógyszertechnológia, Gyógy-
szerészi kémia, Gyógynövény és drogisme-
ret, Gyógyszerhatástan és Gyógyszerügyi
szervezéstan) intézményi és személyi felté-
teleinek kialakítása. Ez utóbbiak, a Gyógy-
szerhatástan tantárgy kivételével, a pécsi
egyetemen új, ezideig nem oktatott tantár-
gyak. A tantárgyak oktatásához új intézetek
kialakítására, a szakképzéshez elengedhetet-
lenül szükséges gyógyszerész szakemberek
(szakgyógyszerészek, tudományos minõsí-
téssel bíró gyógyszerészek) alkalmazására,
valamint a tantárgyak oktatásához szükséges
jegyzetek megírására van szükség. Mindezek
a közeljövõ gyógyszerészképzéssel kapcsola-
tos legfontosabb teendõi.

Az induló szak eddigi tapasztalatai pozi-
tívak. Az oktatásban résztvevõ intézetek/tan-
székek minden racionális segítséget meg-
kaptak a PTE ÁOK vezetõségétõl az oktatás
megindításához szükséges feltételek biztosí-
tására. Így az elsõéves oktatás tárgyi és sze-
mélyi feltételei minden szempontból össze-
hasonlíthatók a társegyetemeken folyó
gyógyszerészképzés feltételeivel. Az új szak-
kal kapcsolatos feladatok részben szélesítik a
résztvevõ intézetek oktatási profilját, részben
egy új megközelítést adnak az oktatott tan-
anyag gyakorlatban történõ alkalmazásának.
Ugyanakkor, új területeken szerzett tudásuk-
kal a gyógyszerészhallgatók tovább szélesí-
tik az Orvostudományi Kar hallgatói közös-
ségének tudományos ismereteit.

Dr. Perjési Pál
a gyógyszerészképzés I. évfolyama

oktatásának koordinálásával megbízott oktató

Induló gyógyszerészképzés az Orvostudományi Karon

„LEGJOBB  INTÉZET”  ÉS  „LEGJOBB  KLINIKA”
Dr. Fischer Emil dékán ünnepélyes keretek között fogadta a végzõs hallgatók szavazatai
alapján legjobb intézet és legjobb klinika címet elért egységek vezetõit, illetve azok
képviselõit. Mint múlt havi számunkban megírtuk, a legjobb intézet címet a Biológiai Intézet, a
Patológiai Intézet és a Humán Anatómiai Intézet nyerte el, míg a  legjobb klinikának a II. sz. Belgyó-
gyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, a Gyermekklinika és az Ortopédiai Klinika bizonyult.

A képen balról jobbra: dr.
Pajor László, dr. Sétáló
György, dr. Fischer Emil,
dr. Bellyei Árpád, dr. Fe-
kete Miklós, dr. Szeberé-
nyi József. A képrõl hiány-
zik dr. Nagy Judit profesz-
szor asszony (II. sz. Bel-
gyógyászati Klinika és
Nephrológiai Centrum).



Finn vendégek a Kórélettani Intézetben

Dr. Herman Adlercreutz professzor, a Helsinki Egyetem Klinikai Kémiai Intézetének alapítója néhány napot töltött Pécsett
intézetünk vendégeként és szeptember 25-én „The role of lignans in human health” címmel elõadást tartott az Általános
Orvostudományi Kar érdeklõdõ munkatársai részére. Adlercreutz professzor a phyto-ösztrogének kutatásának egyik legnevesebb
mûvelõje. A finnországi intézet és a Kórélettani Intézet  által végzett közös kutatás részeként egy munkatársával együtt tartózkodott
Pécsett, korábban pedig intézetünk két munkatársa töltött a 1-3 hónapot Helsinkiben egy Finn-Magyar Tudományos együttmûködés
(CIMO-OMFB) keretében.

Dr. Szelényi Zoltán
egyetemi tanár 
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Hatszáz éve született Gutenberg, a könyv-
nyomtatás feltalálója, és alig néhány évti-
zeddel késõbb (1472) Hess András Budán
nyomdát alapított. Azért emlékeztetek e
szerintem az emberi kultúra egészét meg-
határozó legjelentõsebb felfedezésre, mert
bizonyos szakmai körök ma a tudomány
bizonyos nyomtatott kiadványainak az
Orvoskaron nem tulajdonítanak jelentõ-
séget. 

Gutenberghez hasonlóan a tudományos fo-
lyóiratokat is temethetjük. Mire gondolok?
A néhai POTE folyóirat-politikájára. 

Az elõzmény. Midõn 1968-ban felkérést
kaptam a Központi Laboratórium vezetésé-
re, Tigyi tudományos rektorhelyettes úrnak
elõbb személyi, mûszer-eszköz, kutatási
pénz és többek között még folyóirat kérései-
met is vázoltam. Elõterjesztésemmel egyet-
értett és a késõbbiekben valamennyi telje-
sült. Így került megrendelésre a laboratóriu-
mi szakma két legrangosabb nemzetközi fo-
lyóirata: a Clinical Chemistry és a Clinica
Chimica Acta, a nyugat- és keletnémet, és a

szovjet laboratóriumi társaság lapja, részben
központi könyvtári, részben  laboratóriumi
elhelyezéssel. Már az is nehezen volt elfo-
gadható, hogy 1995-tõl megszüntették a ko-
rábbi nyugatnémet lapból kialakult Europ. J.
Clin. Chem. Biochem. lap elõfizetését. De
megmarad a két vezetõ folyóirat, így tudo-
másul vettük a takarékossági szempontot. Az
olvasó számára a meglepõ azonban az volt,
hogy 1999-tõl takarékosságra hivatkozva
mind a Clin. Chem., mind a Clin. Chim. Acta
elõfizetését megszüntették. Ismeretem sze-
rint az alapvetõ szakfolyóiratoknak ilyen ra-
dikális redukciójára sem a Kémiai, sem a
Biokémiai Intézetben nem került sor. Az in-
tézetigazgató, Kellermayer Miklós profesz-
szor írásbeli fellebbezése eredménytelen
volt. Úgy gondolom, ez az a pont, amikor
meg kell állni és elgondolkozni, nem volt-e
felesleges Gutenberg találmánya, hisz a tu-

domány egy szerény szelete Pécsett abból
nem profitál, eltemették. 

Az elmúlt 40 év tudománypolitikájának
biztos vannak vitatható pontjai. Azonban a
könyv és folyóirat beszerzést nálunk mindig
támogatták. Ha már nem utazhatott minden-
ki tetszés szerint nyugatra, a szakmai tudo-
mányos kapcsolatot e köldökzsinóron ke-
resztül tarthattuk – nem is eredménytelenül.
Nem követte kormányunk a ceausescui meg-
közelítést, ahol egyes folyóiratok csak Buka-
restbe jártak és betekinteni csak engedéllyel
lehetett. A pécsi orvoskar vonzáskörzetébe
tartozó kollégák most külön engedély nél-
kül, de elmehetnek a szegedi, a debreceni, a
budapesti egyetemre, horribile dictu a szom-
bathelyi kórházba, ha a szakma legújabb
eredményeivel szeretnének megismerkedni.
Ott ugyanis volt pénz és fel sem merült,
hogy szakiskola szintjére züllesszenek egy

Gutenberg és a tudomány  
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minõsítettekkel nem szerénykedõ intézetet,
ezzel egy egyetemet. Vagy talán ez volt épp
a baj? Az összehasonlításban nagyon elõre
szaladt? Hallom a választ egyesek részérõl:
ma már az elektronikus kapcsolatrendszer
(Internet) lehetõvé teszi valamennyi folyóirat
megtekintését. Azonban sokan még a hétvé-
geken otthon, a vonaton is szakfolyóiratot ol-
vasnak az elfogult napilapok helyett. Elmé-
lyedni nehéz a helyhez kötött képernyõ elõtt,
nem szólva, hogy fárasztó a szemnek is. 

Az elmúlt évek során kiderült, hogy az
egyre erõteljesebben mechanizált oktatás,
vizsgáztatás eredményeként sok diák nem
tud egy épkézláb mondatot megfogalmazni,
értelmes választ adni, mert vonalkázásra-vá-
logatásra nevelték. Félõ, hogy nem tanulják
meg, mint kell egy cikket kritikusan olvasni,
majd megírni. Ezek után nem meglepõ, ami
valójában számomra elképzelhetetlen volt

eddig, hogy a PhD képzés a mi szakterüle-
tünkön szakmai folyóiratok nélkül történjen.
Ez ugyanis nem takarékosság, ez a legna-
gyobb pazarlás, ami szerintem büntetendõ.
Ilyen tudományos infrastruktúrával akarják
felelõs vezetõk a jövõ tudós társadalmát fel-
nevelni? E döntésrõl is érdemes volna pl. a
tanévnyitón beszámolni, nemcsak csillogni.
Attól tartok, akik ilyen döntést hoztak, soha
nem folytattak önálló, eredeti tudományos
munkát, kutatást, különben épp úgy harcol-
tak volna a döntés ellen, mint tette a másik
három egyetem. Bizonyára lehetõség lett
volna, nem feltétlenül a tudomány homlokte-
rében álló egyetemi beruházásokat elnapolni
(volna példám), és ezzel a folyóirat rendelést
biztosítani. Szomorú, ha egy magát
orvosTUDOMÁNYI-nak nevezett egyetem
vagy kar épp a tudományról csak beszél, de
azt nem támogatja. A Klinikai Kémiai Intézet
tudományos folyóiratainak megszüntetése
erre utal. Hiába élt Gutenberg?

Jobst Kázmér dr.
Klinikai Kémiai Intézet

  ravatalánál

A GlaxoWellcome Kft a Magyar
Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai
Szekciójának szakmai támogatásával
2000. szeptember 15-én Budapesten a Du-
na-parti Art Hotelben tudományos ülést
rendezett a hepatitis B vírus (HBV) okozta
májbetegség terápiájáról. 

A nagy számú belgyógyász, gasztroen-
terológus, infektológus és családorvos rész-
vételével tartott és érdeklõdéssel kísért prog-
ramot Gesztes Tamás, a GlaxoWellcome
ügyvezetõ igazgatója nyitotta meg, majd
Szalay Ferenc professzor, a Semmelweis
Egyetem I. Belklinikájának egyetemi tanára
moderálta a szimpóziumot. Bevezetõjében
kiemelte a vírushepatitisek népegészségügyi
jelentõségét, e téren a prevenció és a kezelés
eddigi lehetõségeit. A hepatitis B terápiájá-
ban napjainkban elõrelépést jelenthet az új
antivirális szer, a Zeffix (lamivudin) ma-
gyarországi bevezetése. 

Elsõként dr. Telegdy László osztályve-
zetõ fõorvos (Fõvárosi Szt. László Kórház)
a vírushepatitisek epidemiológiájáról szólt. 

A hepatitis A vírus (HAV) okozta járvá-
nyos májgyulladás (hepatitis epidemica, A

hepatitis) feco-oralis úton terjed. Hazánkban
az A hepatitis diagnózissal bejelentett esetek
száma évente ezer (ez a szám 1970-ben
8000 felett, 1980-ban 4000 és 1990-ben
2000 körül volt). Egyre nõ a fiatal korban
hepatitis epidemicán át nem esettek száma,
így a megbetegedettek inkább a felnõtt kor-
osztályból kerülnek ki, amikor pedig sok-
szor súlyosabb a kórlefolyás. Az A hepatitis
nem válik krónikussá. A fiatal populáció rit-
kább átfertõzõdése következtében a normál
humán gammaglobulin védõ hatása az utób-
bi években egyre inkább csökken, ezért is
fontos a veszélyeztetett populáció (alkoho-
listák, krónikus vírushepatitisesek) aktív im-
munizálása HAV-vakcinával, ami életre szó-
ló védettséget nyújt.

A hepatitis B vírus (HBV) fertõzés vér-
rel, vérkészítményekkel, testnedvekkel,
szexuális úton és anyáról újszülöttre is ter-
jed. Az akut B hepatitis elõfordulása ha-
zánkban a bejelentések alapján évi 200,
becslések szerint azonban valójában 600
körüli lehet. (Az akut B hepatitis sokszor
teljesen tünetmentes, csak mintegy 15 %-
ban jár sárgasággal.) A HBV fertõzés

újszülöttkorban való acquirálás esetén 90
%-os gyakorissággal vezet krónikus HBV
infekcióhoz, ugyanez felnõttkorban csak 5-
7 %-ban fordul elõ. 

A HBV infekció terjesztõi a HBsAg
hordozók, a HBV pozitív anyák, a krónikus
B hepatitiszes/cirrózisos betegek, az i. v.
kábítószeresek, a vérrel kontaminált eszkö-
zök. Ma Magyarországon 0,5-1,0 %-ra be-
csülhetõ a HBV hordozók aránya.

A hepatitis C vírus (HCV) a másik, el-
sõsorban vérrel (illetve csak ritkán szexuá-
lis úton is) terjedõ vírus, amely a sokszor
(80 %-ban) tünetmentes fertõzést követõen
az esetek 60-80 %-ában krónikus májbe-
tegséget eredményez. Az idült C hepatiti-
ses betegek 20 %-ában két évtized után
májcirrózis, 5 %-ban májrák kialakulásával
lehet számolni. A hazai népesség 1,3 %-a
HCV fertõzött. Évente – bár a bejelentett
akut C hepatitis esetek száma 200 körüli –
ezerre becsülhetõ az új HCV fertõzések
száma. Korábban a transzfundáltak és
hemophiliások, ma az i. v. kábítószer élve-
zõk a HCV infekció veszélyeztettjei. 

Nemesánszky Elemér professzor (Bu-

Új lehetõség a B vírushepatitis kezelésére
Konferencia a lamivudinról

Villánykövesd
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dai Irgalmasrendi Kórház) a hepatitis B
szindróma jellemzõirõl és felismerésének
lehetõségeirõl, a kezelésre szoruló betegek
kiválasztásának szempontjairól tartott elõ-
adást. Áttekintette a HBV diagnosztika és
terápia fejlõdésének mérföldköveit, a kór-
okozó 1965-ös felfedezésétõl (Blumberg,
„Australia antigen”) a molekuláris biológi-
ai technikákon és az interferonon át a szá-
jon át adható antivirális szerek, köztük a
lamivudin megjelenéséig. A hepatitis diag-
nosztika kérdéseit illetõen rámutatott az el-
különítõ kórismézés problémáira, amelyek
a specifikus tünetek hiányából, a szokszor
összetett etiológiából (alkohol + vírus +
gyógyszer), vagy a leletek értelmezésének
nehézségeibõl adódnak. A gondos kórelõz-
mény fontosságának hangsúlyozása mel-
lett szólt a diagnosztikában a fizikális elté-
rések, a rutin laboratóriumi biokémiai, vi-
rológiai és mûszeres vizsgálatok, valamint
a májbiopszia szerepérõl. Röviden össze-
foglalta az antivirális kezelés indikációját
és a B hepatitises betegek gondozásának
módszertanát. 

Pár Alajos professzor (Pécsi Tudo-
mányegyetem I. Belgyógyászati Klinika)
elõadásában a krónikus B hepatitis történe-
tét és mai gyakorlatát, valamint az új keze-
lésmóddal, a lamivudinnal eddig szerzett
nemzetközi tapasztalatokat foglalta össze. 

A krónikus B hepatitis gyógyítására a
80-as évek elejétõl az interferon (IFN) lett
világszerte elfogadott terápiás lehetõség.
Az IFN antivirális, immunmoduláns és
antiproliferatív hatású természetes glyco-
protein, amelyet különbözõ sejtek termel-
nek, a vírusokra bekövetkezõ immunvá-
lasz legkoraibb szakában. 

Az IFN egyrészt fokozza a vírus-fertõ-
zött hepatoditák felszínén az antigén pre-
zentálásban fontos MHC I. expressziót és
ezáltal a CD8 + T-sejtes immunválaszt,
másrészt kötõdve a célsejtek IFN-recep-
torához intracelluláris enzimek (2’5-oly-
goadenylat synthetase, protein kinase) ak-
tivációja révén gátló hatást fejt ki a vírus-
replikációra és a célsejtek „antivirális álla-
potát” eredményezi. 

Az IFN kezelés HBV infekcióban, a
HBeAg eltûnését, az anti-HBe megjelené-
sét, ún. szerokonverziót vált ki, a HBV-
DNS clearance-ét, az NK-sejtek és a T-sej-
tek aktivációja révén a HBV-fertõzött máj-
sejtek lízisét, és végeredményben a HBV
eliminálását okozza. 

Az IFN-ra rossz válaszkészség várha-
tó, ha 3 éves kor alatt történt a HBV fertõ-
zés, ha a beteg immunszupprimált, HIV-
pozitív, elhízott, alkoholista, illetve ha nem
jelentõsen emelkedett a szérum GP, de ma-

gas a HCV-DNS szint. A 90-es évek köze-
pétõl – különösen a mediterrán régióban –
a HBV fertõzésekben az ún. HBeAg-
negatív (pre-core) mutáns B vírus domi-
nanciája észlelhetõ, ami egy IFN-ra kevés-
bé érzékeny HBV variánst képvisel. 

Hazánkban két rekombináns IFN ké-
szítmény, az INTRON-A (IFN-alfa2b)
(Schering-Plough) és a ROFERON-A
(IFN-alfa2a) (Roche), valamint a magyar
elõállítású természetes humán leukocyta-
IFN, az EGIFERON (EGIS) van forga-
lomban.

Az IFN terápia indikációja a legalább
hat hónapja fennálló, a normális felsõ határ
kétszeresét meghaladó GPT érték, a szé-
rum HBeAg/vagy HBV-DNS pozitivitás.
Az IFN dózisa naponta 5 ME vagy heten-
te 3x10 ME s. c., 4-6 hónapon át. A
metaanalízisek szerint a fenti kezelésmód
a betegek 37 %-ában eredményezi a HBV
eliminációját, 33 %-ban HBeAg negatívvá
válását (szerokonverzió) és 7.8 %-ban a
HBsAg eltûnését. A hazai terápiás tapasz-
talatok is ennek megfelelõek. 

Az IFN kezelés kontraindikációi króni-
kus B hepatitisben a májcirrózis, légzési-
keringési- és vese-elégtelenség, nem kezelt
hipertónia, pszichiátriai rendellenességek
(depresszó), alkoholizmus, autoimmun-
betegség, citopénia (fvs < 3000, tromboci-
ta < 100.000, anémia), diabétesz, terhes-
ség, lactatio. 

Az IFN mellékhatásai közül jól ismert
a „flu-like” tünetcsoport (láz, myalgia,
arthralgia, fejfájás), ez kezdetben velejáró-
ja a kezelésnek. Alvászavarok, hajhullás,
pszichiátriai eltérések, schizophrenia-szerû
tünetek, depresszió, suicidium, csontvelõ
szuppresszió, autoimmun betegség aktivá-
lódása lehet az IFN terápia komplikációja!

Krónikus B hepatitis kezelésére már az
IFN elõtt is, majd az IFN korlátozott haté-
konysága miatt késõbbiekben is számos
egyéb kezelési mód vizsgálatára is sor ke-
rült az utóbbi évtizedekben. 

Az immunmodulánsok közül a cel-
luláris immunválaszt fokozó thymosin, va-
lamint az interleukin-2 (IL-2) jött szóba. A
HBsAg elleni humoralis immunválasz fo-
kozására terápiás céllal adott standard
HBsAg vakcina hatását is leírták, mások a
HBV core protein epitópjait tartalmazó
vakcinával próbálták fokozni a citotoxikus
T sejt-választ. Javasolták a HBsAg vakci-
na immunológiai potenciáját növelni a pre-S
antigénnek az inkorporációjával is. 

Ugyancsak már két évtizede folytak in-
tenzív klinikai vizsgálatok krónikus B he-
patitisben nucleosid analóg antivirális
gyógyszerek alkalmazásával. Az adenin

arabinosid volt az egyik legelsõ antivirális
szer, amelyrõl igazolták, hogy gátolja a
HBV replikációt. Használata azonban neu-
rotoxicitása miatt nem terjedt el. Bár az
acyclovir, deoxiacyclovir kevésbé toxikus
mint az adenin arabinosid, nem vált be
HBV fertõzésben, akárcsak az újabb dide-
oxy-inosin, vagy az azidodeoxy-fimidin
sem. A fialuridin súlyos mitochondrium-
károsodást, fatális májelégtelenséget oko-
zott. A gancyclovir nem toxikus, de cse-
kély a biohasznosulása (bioavailability).

A famcyclovir – guanosin analóg – ef-
fektív HBV elleni ágensnek bizonyult ál-
latmodellben és a klinikai eredmények is
biztatóak voltak. Jól tolerálható, de a hatá-
sa sokszor csak átmeneti. 

Lamivudin. Ma egyre inkább általános
vélemény, hogy a HBV infekció kezelésé-
ben az orálisan adható nukleozid analóg
lamivudin fordulópontot jelent. Ezt az
antivirális szert kb. egy évtizede a HIV-ben
kezdték alkalmazni, majd a HBV terápiá-
jára is megfelelõnek mutatkozott. Kémiai-
lag dideoxypyrimidin, a ribóz-lánc 3. szén-
atomját kén atom helyettesíti (deoxythia-
cytidin), ennek trifoszfát metabolitja az ak-
tív antivirális ágens. A perifériás vér
mononukleáris sejtjeiben (PBMN) több-
lépcsõs enzimatikus folyamat során kelet-
kezik a hatékony lamivudin trifoszfát. 

A lamivudin per os adva gyorsan fel-
szívódik, 1,5 órán belül eléri a maximális
szérumkoncentrációt. 36 %-a kötõdik
plazmafehérjékhez, a szövetekbe jól pen-
etrál. Kb. 80 %-os a biohasznosíthatósága.
HBV infekcióban napi 1 x 100 mg p. o.
maximális hatású. Rövid idõtartamú (1-2
hónapos) kezelés után a lamivudin elha-
gyása után a HBV infekció relapszusa kö-
vetkezik be, minimálisan 1 éves kezelés
szükséges. 

A lamivudin az emlõs DNS
polimerázra nem hat, nem inkorporálódik
az emlõs mitochondrialis DNS-be, így
nem okoz hematológiai, hepatológiai, neu-
rológiai toxicitást, neuropátiát. Hatása egy-
részt direkt antivirális: szupprimálja a
HBV replikációt, gátolja a reverz-tran-
scriptase enzimet, beépülve a DNS láncba
leállítja annak növekedését, másrészt, a
HBV szint csökkentése révén elõsegíti a T-
sejtes immunválaszt. Hatására eltûnik a
szérumból a HBV-DNS, HBeAg és nor-
malizálódik a GPT, a májszövetben csök-
ken a necro-inflammatio, mérséklõdik a
fibrózis-progresszió. 

Az antivirális effektus a kezelés idõtar-
tamától függ: az egy éves terápia 17 %-
ban, a két éves 27 %-ban, a 3 éves kezelés
40 %-ban eredményes virológiai remisz



sziót. Hisztológiai javulást az esetek kb.
felében regisztráltak. 

Mellékhatásai nem jelentõsek (fáradt-
ság, étvágytalanság, légúti infekció, fejfá-
jás, hasi dyscomfort, pancratitis, peripheriás
neuropathia elõfordulását írták le, általában
az esetek 33 %-ában). Gyermekekben (12
év alatt) a lamivudin nagyobb clearance-e,
kisebb abszolút biohasznosíthatósága miatt
nagyobb dózis alkalmazása szükséges. 

Probléma a mutáns HBV törzsek kiala-
kulása a lamivudin terápia alatt. A mutáci-
ók a vírus DNS-polymerase génjében, az
YMDD locusnak megfelelõen következ-
nek be. Ezek gyakorisága 2 év után eléri a
39 %-ot, három év terápia után pedig a 49
%-ot. A mutánsok kialakulásával csökken
a lamivudin hatékonysága és a májbeteg-
ség fellángolása, dekompenzálódása is be-
következhet. A lamivudin elhagyására a
mutánsok eltûnhetnek. 

Multicentrikus, placebo-kontrollált terá-
piás programban az egy éves lamivudin ke-
zelést követõen nemcsak a szerokonverziót,
hanem a hisztológiai változásokat is vizsgál-
ták. A placebo csoportban 25 %-os, a
lamivudin kezeltekben 56 %-os volt a defi-
nitív hisztológiai javulás aránya. Azt is meg-
állapították, hogy a lamivudinnal kapcsola-
tos YMDD HBV variáns kialakulása nem
befolyásolta a hisztológiai javulást. Egy má-
sik placebo-kontrollos vizsgálatban az egy
éves lamivudin terápia 52 %-ban ered-
méyezett hisztológiai javulást, 44 %-ban a
HBV-DNS negatívvá válását, 41 %-ban a
GPT normalizálódását. YMDD mutáció 32
%-ban jelentkezett (Dienstag, 1999). 

A HBeAg negatív (pre-core mutáns)
krónikus B hepatitisben az egy éves
lamivudin kezelés 63 %-ban vezetett a
HBV-DNS eltûnéséhez, 60 %-ban hisztoló-
giai javuláshoz, YMDD variáns 27 %-ban

alakult ki (Tassapoulos, 1999).
Az USA-ban és Kanadában 52 máj

transzplantáción átesett HBV-pozitív máj-
beteget kezeltek egy évig lamivudinnal. A
betegek 60 %-a lett HBV-DNS negatív, a
HBeAg-pozitívak 31 %-a vált Hbe-
negatívvá, 71 %-ban normalizálódott az
ALT (GPT) és a hisztológiai kontroll is
szignifikáns javulást igazolt.

Több kontrollált vizsgálat azt mutatta,
hogy a lamivudin + IFN kombináció nem
elõnyösebb, mint az egyedül adott IFN.
Ugyanakkor a jövben a lamivudin más
antivirális szerekkel való kombinációja le-
het ígéretes. Az adefovir jelentõsen szup-
primálni képes a HBV replikációt még
YMDD mutáns törzsekben is, ezért
lamivudinnal való együttadása további ha-
ladást hozhat a terápiában. 

Összefoglalva, az eddigi több mint ezer
krónikus B hepatitises beteg kezelésének
eredményei alapján a lamivudin krónikus B
hepatitisben csökkenti a HBV-DNS szintet a
transaminase értékek normalizálódásával
együtt és mérsékli a hisztológiai aktivitást.
Elõnye, hogy HBV cirrózisban is adható és
a Hbe-negaív variáns esetében is hat. A ha-
tás tartós, azonban a szert hosszan kell adni,
amíg a szerokonverzió be nem következik,
de általában nem tovább mint két évig.
Lamivudin indikált IFN-ra nem reagáló
HBeAg-pozitív B hepatitisben, továbbá
olyan betegek kezelésére, akik nem tolerál-
ják az IFN-t, a magas HBV-DNS szérum
szinttel járó, gyorsan progrediáló kórfor-
mákban és HBeAg-negatív mutáns fertõzé-
sekben. 

A végstádiumú májbetegség és a máj-
transzplantáció szempontjából rendkívül
fontos, hogy a lamivudin HBV cirrózisban
is adható. A transzplantációra váró betegek-
ben a vírusreplikáció szuppressziója kedve-

zõ lehet a máj funkcionális állapotára és
csökkentheti a májátültetés utáni reinfekció
kockázatát. HBV cirrózisos betegekben 80-
100 % a transzplantációt követõen a rein-
fekció aránya, ha csak nem kap a beteg tar-
tósan nagy dózisú specifikus hepatitis B im-
munglobulint (HBIG). Az utóbbival az em-
lített komplikáció nagyrészt kivédhetõ len-
ne, azonban a HBIG kezelés extrém magas
költsége miatt ez a gyakorlatban nem finan-
szírozható. A HBV-cirrózisos beteg transz-
plantáció elõtti lamivudin kezelésével és a
mûtét alatt (az anhepatikus fázisban) adott
HBIG, majd a korai szakban rövid ideig
folytatott HBIG + lamivudin kombináció
végül a tartósan (HBIG nélkül) alkalmazott
lamivudin révén a reinfekció 20 % alá csök-
kenhetne. Ezáltal realitássá válhatna a HBV
betegek májtranszplantációja is, ami jelen-
leg még nem lehetséges. 

Dr. Udvarhelyi Ágnes GlawoWellcome-
MEDICOM igazgató végül beszámolt arról,
hogy a lamivudin Zeffix néven Magyarorszá-
gon is forgalomba került. Az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár egyedi engedélyezés
alapján 100 %-os támogatással lehetõvé teszi
indokolt esetben krónikus B hepatitises bete-
gek számára a Zeffix (lamivudin) kezelés be-
vezetését. Ezzel valóban új fejezet kezdõdik a
krónikus B hepatitis eredményesebb gyógyí-
tásának történetében. 

Az elõadásokat követõen a tudományos
ülés résztvevõinek hozzászólásai és a záró
diszkusszió jól szolgálta a krónikus B hepa-
titis terápiájával kapcsolatos még nyitott
kérdések többségének tisztázását. 

Dr. Pár Alajos
egyetemi tanár
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Ez év szeptemberétõl indul a családorvostan
kötelezõ oktatása a pécsi egyetemen. Szak-
mánkkal három egymásra épülõ szinten – az
I., III. és VI. évben – ismerkednek meg a
hallgatók. Évek óta folyik a kurrikulum elõ-
készítése, melybe számos új, korszerû okta-
tási formát építettünk be. Szeretnénk, ha a
családorvoslás tudományát erre felkészült,
képzett oktatók adnák át az orvostanhallga-
tóknak. 

Ennek a felkészülésnek a részeként 2000.
augusztus 24-28. között intézetünk 11 oktatója

és mentora speciális továbbképzésen vett részt
a Pécshez közeli Bánusz-tanyán. 

Célkitûzéseink a következõk voltak: 
� Mentoraink oktatási tevékenységének

fejlesztése;
� Az interjúkészítés nehézségeinek meg-

ismerése;
� Orvosi készségek oktatásának mód-

szertana;
� Kommunikációs készségek gyakorlása;
� Az orvosi munka során átélt attitûdök

értékelése;

� Önismereti, személyiségjegyek mélyítése.
Az elõzményekhez tartozik, hogy inté-

zetünk néhány oktatója már 1997-ben részt
vett egy, a fenti célkitûzéseket követõ – a
PHARE Program keretében szervezett – új-
szerû oktatási elveket bemutató kurzuson.
Erre a programra építve szerveztük meg je-
lenlegi programunkat. A nemzetközi alapel-
veket megjelenítõ továbbképzés két nagy-
szerûen felkészült, angliai és más nemzetkö-
zi kurzusokon képzett, szakmailag nagyra
becsült kolléga – dr. Kozma Anna, a SZOTE
mentora és dr. Szabó János, a SOTE mento-
ra – vezetésével zajlott. Nagy segítségünkre
volt még dr. Percs Erika zalaegerszegi
mentor-trainerünk is. Lelkes facilitátoraink
irányításával kiscsoportos foglalkozások ke-
retében, interaktív módon zajlott a módszer-

II. Intézeti továbbképzés a PTE-ÁOK 
Családorvostani Intézetében



tani ismeretek gyakorlása a Pendleton-
szabályok (pozitív értékelés és megerõsítés)
betartásával.

Anégy nap számos új felfedezést, tapasz-
talatot és ismeretet adott valamennyiünknek.
Új szerepbe kerültünk, hiszen az egymásra fi-
gyelés, a kölcsönös támogatás, a folyamatos
pozitív értékelés és megerõsítés, az elkötele-
zettség egymás iránt igazi csoporttá kovácsolt
bennünket. Ez a folyamat tudatosan zajlott. A
képzés elsõ napján  facilitátoraink segítségé-
vel megtanultuk a csoportdinamika mecha-
nizmusát, megalkottuk a csoportszabályokat,
melyek világos és pontos iránymutatást adtak
a csoport mûködéséhez.

Ezek után megismerkedtünk az oktatási
teóriákkal, stílusokkal, módszerekkel. Érté-
kes és jól használható ismeretet jelent a tanu-
lók típusának meghatározása, ami után konk-
rét iránymutatást kaptunk arról, hogyan ke-
zeljük a különbözõ típusú tanulókat, továbbá
hogyan és milyen módszerekkel tanulnak
legeredményesebben az egyes típusok. 

A program kulcsfontosságú része volt a
csoportmunka értékelésének elsajátítása a
Pendleton szabályok szerint. Azt hiszem, va-
lamennyien egyetértettünk abban, hogy a
pozitív megerõsítésen alapuló értékelés hi-
hetetlen energiákat szabadít fel, és nem csak
az oktatásban, de mindennapi életünkben is
alkalmazni kell. 

Továbbképzésünk második napján a
kommunikáció volt terítéken. Valamennyi-
ünknek sok hasznos információt adott a
kommunikációs elemek és technikák isme-
retének elsajátítása. Megtanultuk elemezni
az orvos-beteg konzultációkat mind az or-
vos, mind a beteg szempontjából. Aprogram
talán legizgalmasabb kihívása volt, hogy ál-
talunk játszott és facilitált szerepjátékok se-
gítségével átélhettük a konzultációk során
jelentkezõ konfliktushelyzeteket, de a
Pendleton szerinti pozitív értékelés és a cso-
portszabályok betartása mindig hozzásegí-
tett, hogy szakmailag és emberileg is gazda-
godva lépjünk ki a szerepbõl. Értékes isme-
retet jelent a csoporton belüli konfliktus ke-
zelésének elsajátítása is.

Aprogram harmadik napján a csoportdi-
namika fejlõdésével és az eddig elsajátított
ismeretek elmélyítésével foglakoztunk. A
csoport kreativitását próbára tevõ feladato-
kat kaptunk a családorvostan oktatásával
kapcsolatban. Az egyik legértékesebb felis-
merés volt számunkra, hogy a csoportmun-
ka megsokszorozza az egyén erejét az egyes
feladatok, kihívások megoldásában. Facil-
itátoraink mindvégig nagy hangsúlyt fektet-
tek az értékelés módszertanának elsajátítá-
sára is, napi programunk elmaradhatatlan ré-
sze volt az értékelõ feed-back kitöltése.

A program záró napján az elõadói kész-
ségek fejlesztése volt a cél. Számos hasznos
útmutatást kaptunk arról, hogy milyen a jó
elõadó és a jó elõadás. 

A Mecsek egyik legszebb völgyében el-
helyezkedõ panzió ideális helyszínt terem-
tett továbbképzésünkhöz. A program végig
nagyon vidám hangulatban zajlott. A külön-
bözõ feladatok és kihívások megoldása fe-

lett érzett katarzis és a sok-sok vidám perc,
nevetés valamennyiünket lelkesedéssel és
rengeteg energiával töltött fel. Bízunk ben-
ne, hogy új ismereteink nagymértékben hoz-
zájárulnak oktatói munkánk jobbításához, a
családorvostan címû tantárgy új módszerek-
kel történõ eredményes bevezetéséhez. 

Dr. Heim Szilvia
családorvos gyakornok, intézeti orvos
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November elseje
November elsején meglátogatjuk azokat a rokonainkat, barátainkat, akikkel már csak
egyféle módon érintkezhetünk. Virágokkal, gyertyákkal, újabban széllel dacoló mécse-
sekkel próbáljuk jóvátenni azt, hogy az év többi napján jóformán csak gondolatban jut
rájuk idõ. Igyekszünk kérdéseket nem úgy feltenni, hogy halottaink válaszolják meg he-
lyettünk – gondolatban. Úgyis Nekik adunk igazat, saját magunk ellenében. Lépkedünk
a temetõk útjain, ösvényein, csodálkozunk, hogy ezen a napon mennyire más minden
egy ilyen helyen. Akciófilmeket idézõ lámpáinkkal világítjuk az utat magunk elõtt, ke-
resvén szeretteink nyughelyét. És amikor a kis fények kigyulladnak a halmokon, csodál-
kozva tapasztaljuk, hogy erõs lámpáink fénye halvány és erõtlen néhány gyertya imboly-
gó lángocskája mellett… Ez az érzés aztán egészen a temetõ kapujáig kísér minket, amin
túl a valós élet zajai csapnak meg újra – egy újabb évig.

Dr. Molnár Béla
Egyetemi Gyógyszertár

Nagy veszteség érte a Baranya Megyei Kórházat. A kórház dolgozói, vezetõsége
megrendülten tudatják, hogy hosszú, türelemmel viselt, súlyos betegségben 2000.
augusztus 20-án dr. Bódis Lóránt osztályvezetõ fõorvos, az orvostudomány kandi-
dátusa, megyei kardiológus szakfõorvos elhalálozott. Pécsett szerezte orvosi dip-
lomáját. Pályájának elsõ idõszaka a POTE I. sz. Belklinikájához kötõdik, ahol több
mint 20 éven keresztül tevékenykedett. 1984-ben védte meg kandidátusi disszertá-
cióját – kardiológiai tárgykörbõl. 1988-ban került a Baranya Megyei Kórházba,
ahol megszervezte a megyében elsõként indított kardiológiai osztály munkáját,
melyet haláláig vezetett. A gyógyító munka mellett jelentõs klinikai tudományos
tevékenységet is végzett, amit közel 100 közlemény és elõadás fémjelez. Jelentõs
munkát végzett az orvostanhallgatók, szakorvosjelöltek elméleti és gyakorlati kép-
zésében. A megye betegellátásában kifejtett több évtizedes, magas szintû munká-
ját a Megyei Önkormányzat a „Baranya Megyei Közgyûlés Elnökének Kitüntetõ
Díja” elismeréssel honorálta. 

Emlékét a Baranya Megyei Kórház dolgozói kegyelettel megõrzik. 

Dr. Bódis Lóránt
1938-2000.

megyei kardiológus szakfõorvos, osztályvezetõ fõorvos
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Bíró Lajos – 1920-2000
Szeptember 29-én ért bennünket a tragikus hír, hogy Bíró Lajos, a
mindannyiunk által nagyra becsült kolléga, életének 80. évében, rö-
vid szenvedés után elhunyt. 

Munkakapcsolata egyetemünkkel hosszú évtizedekre nyúlik
vissza. Kezdetben még mint a VILLGÉPmunkatársa, késõbb, mint
intézetünk mûszaki ügyintézõje tevékenykedett. Egész életét – csa-
ládja mellett – a munkájának szentelte. Az örökké tenni vágyó, al-
kotó ember igazi példája volt. Nyugdíjasként is naponta bejárt az
intézetbe. Délelõtt ott hasznosította nagy szakmai tudását, délután
pedig otthoni mûhelyében barkácsolgatott. Õ még annak a híres
technikai szakembergárdának a tagja volt, akik a hatvanas, hetve-
nes és nyolcvanas években a bonyolult gazdasági és politikai hely-
zet ellenére nemzetközileg is elismert színvonalra segítették a
POTE elméleti kutatásait. A Biofizikai, az Élettani Intézet mellett a
Mikrobiológiai Tanszék mûhelye járt az élen ebben a nagyon fon-
tos háttérmunkában, amely a színvonalas mûszeres kutatás feltéte-
le. Hosszú évtizedek alatt felhalmozódott széleskörû szakmai tudá-
sa, technikai intelligenciája segítette hozzá, hogy a legbonyolultabb
szerkezeteket is biztos kézzel szedje szét, megértse mûködésüket,

diagnosztizálja a hibáikat és megtalálja
javításukhoz a legjobb megoldást.
Õszinte szakmai örömmel töltötte el
mindig egy-egy ilyen siker. Munkássá-
gának kiemelkedõ része volt, hogy új
készülékek, mûszerek kifejlesztésében
vett részt. A feltalálói ötleteket a techni-
kai megvalósíthatóság talajára hozta
gondos munkával készített, szépen kivi-
telezett mûszaki rajzaival, esztergályozó- és marógépével. Ezek a
mûszerek – liofilezõk, hûtõgépek, fotométerek – egyetemünk leg-
különbözõbb intézeteiben ma is mûködnek, sokszor a mai tulajdo-
nosaik nem is tudják, hogy kinek a keze munkája hozta létre azo-
kat. Mindig megfontoltan ígért és ígéreteit mindig maradéktalanul
teljesítette, egy kivételével: utolsó nap délben még biztató mosoly-
lyal vállalt el egy munkát mondván: „Holnap reggel – mint mindig
– itt leszek, Doktor Úr”. 

Megvalósult ötleteivel, keze munkájának eredményeivel és fe-
lejthetetlen egyéniségével mindörökké itt marad közöttünk.

Gyászoló munkatársai
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

2000. szeptember 19-én, életének 65.
esztendejében tragikus hirtelenséggel
elhunyt Bohus Béla kollégánk, a
Groningeni Egyetem (Hollandia)

neurobiológia és állatélettan professzora, tanszékvezetõ egyetemi
tanára, korábbi dékánja, egyetemünk volt hallgatója és oktatója. 

Budapesten született, de gimnáziumi tanulmányait Pécsett, a
Nagy Lajos Gimnáziuimban végezte. Érettségi után 1954-ben
vették fel a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. Már egyetemi
hallgatóként bekapcsolódott a kutató és oktató munkába az egye-
tem Élettani Intézetében Lissák Kálmán és Endrõczi Elemér pro-
fesszorok irányításával. Orvosi diplomáját 1960-ban kapta. Ezt
követõen az Élettani Intézetben gyakornok, majd a laboratóriumi
szakvizsga letételét követõen tanársegéd, adjunktus. A kutató-
munkában igen nagy aktivitással, lelkesedéssel vett részt, elsõsor-
ban a hormonok idegrendszeri hatásaival, az adaptáció mechaniz-
musával foglalkozott. Az orvostudomány kandidátusa fokozatot
1969-ben szerezte meg. Kiválóan felkészült, a hallgatók által sze-
retett, nagyra becsült egyetemi oktató volt. 

1965/66-ban ösztöndíjat kapott Hollandiába, az Utrechti
Egyetem Rudolf Magnus Farmakológiai Intézetébe, ahová 1970-
ben – ismételt tanulmányútja során – véglegesen távozott. Do-
censként, majd társprofesszorként David De Wied professzorral a
hypophysis elülsõ- és hátsólebeny hormonok, majd az opioid
peptidek hatásait tanulmányozta a viselkedés, a tanulás és a me-
mória folyamataira. E munkái meghatározó jelentõségûek lettek

egy új tudományterület, a neuropeptid kutatás megalapozásá-
ban. 

1982-ben megpályázta és elnyerte a Groningeni Egyetem
Biológiai Fakultásán az Állatélettani Intézet tanszékvezetõ
egyetemi tanári állását. Eredményes oktató, kutató és vezetõi
munkája elismeréseképpen 1990-92 között a kar dékánja volt.
Számos nemzetközi, holland és magyar tudományos társaság

tagja, vezetõ tisztségviselõje, köztük az International Society of
Psychoneu-roendocrinology elnöke volt. A szakterületével kap-
csolatosan szinte valamennyi nemzetközi jelentõségû folyóirat
szerkesztõbizottságának tagjává választotta. 

Eredményekben gazdag szakmai pályafutása során mindig súlyt
helyezett arra, hogy fiatal magyar kutatóknak ösztödíjat, kutatási és
publikálási lehetõséget nyújtson. Nemcsak laboratóriuma, de ottho-
na is mindig nyitva állt a magyar kollégái elõtt. Szorosan vett szak-
mai munkája mellett a nyugat-európai értelmiség egyik elismert ve-
zetõ alakjává vált, aki a Hollandiai Mikes Kelemen Kör elnökeként
a hazai, erdélyi és felvidéki magyarság, valamint a Nyugat-Európá-
ban élõ magyar diaszpóra szellemi, kulturális kapcsolatát egyenget-
te nemcsak napjainkban, hanem a rendszerváltás elõtt is. 

Ha ideje engedte, mindig szívesen tért vissza a POTE Élettani
Intézetébe. Figyelemmel kísérte az intézetben folyó munkát, ismer-
tette újabb eredményeit. Szívesen elevenítette fel a múlt emlékeit. 

Felesége, gyermekei, unokái, közeli barátai körében Buda-
pesten ünnepelte 40. házassági évfordulóját halála elõtt egy hét-
tel. Tele tervekkel, kongresszusi és vendégprofesszori meghívá-
sokkal készült idén kezdõdõ nyugdíjas éveire. Halála napján
egyetemi hallgatóinak megtartotta aktív egyetemi tanári periódu-
sa utolsó tantermi óráját, majd az értelmetlen halál búcsú nélkül
ragadta el körünkbõl. 
Isten veled Béla! Tanárként, kollégaként, barátként egyaránt sze-
retettel õrizzük meg emlékedet!

Az Élettani Intézet jelenlegi és volt munkatársai

In Memoriam

Dr. Bohus Béla 
tanszékvezetõ egyetemi tanár



zAz alábbiakban termenként foglaljuk
össze, írjuk le a múzeum anyagát, néhány
általános elvet leszögezve. Nyolc szoba és
egy kiállításra is alkalmas folyosó képezi a
múzeum infrastruktúráját. Minden szoba
egy-egy kart, illetve korszakot reprezentál.

Minden kiállított tárgyat feliratoztunk. Ez és
az a tény, hogy minden bemutató teremrõl
olyan összefoglaló is készült, amely lehetõ-
vé teszi, hogy a látogató egyedül is megért-
sen mindent. Vezetésre akkor van szükség,
ha az egyéni látogató ezt kívánja, illetve
csoportos látogatás esetén.

A lépcsõházból – amelyben a múlt szá-
zad utolsó harmadában készült, két isten-
séget ábrázoló falfestmény látható – a Po-
zsony (1914-1919) szobába lépünk. A
szemben lévõ falon van az alapító uralkodó,
I. Ferenc József udvari festõtõl származó,
1892-ben készült portréja. A fõ falon van
Kornis Gyula képe (Pap Domonkos festmé-
nye, 1936), aki egyetemünknek legfiatalabb
professzora volt: nem volt még 29 éves,
amikor az uralkodó, Ferenc József tanszék-
vezetõ egyetemi nyilvános rendkívüli tanár-
nak kinevezte a létrehozandó bölcsészkar
filozófia tanszékére (21 hónappal késõbb
nyilvános rendes tanár lett, vagyis nem volt
31 éves; ugyancsak ekkor lett akadémikus).
Õ lett az 1918-ban megalakult bölcsészkar
elsõ dékánja. Parlamenti képviselõ és ál-
lamtitkár. A parlament elnöke, majd a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke. Életé-
nek 73. évében rendkívüli nyomorban
hunyt el. Éhen halt. Ebben a szobában látjuk
Pozsony város térképét az egyetemi épüle-

tekkel, alatta néhány színes kép Pozsonyról
és az egyetemi épületekrõl. Ferenc József
festménye alatt két festményrõl készült
fénykép: egyik a fiatal Ferenc Józsefet ábrá-
zolja, a másik Székely Bertalan csodálatos
Erzsébet királyné c. festményérõl (a fest-
mény méretei: 380x220 cm; a ma-
kói múzeumban található) készült
fénykép, hiszen az õ nevét viselte
egyetemünk 1914 és 1947 közötti
harmad évszázadban. A legelsõ
kép nem egyszerûen a „haza böl-
csét” ábrázolja. Azért került ide,
mert Deák halála után Pozsony
város a Bach-korszakban meg-
szüntetett felsõfokú intézményé-
nek sikeres visszaszerzése esetén
róla akarta egyetemét elnevezni.
Apponyi volt az egyetem elsõ
díszdoktora  és a baráti társaság el-
sõ elnöke, Jankovich pedig az
egyetemet „létrehozó” kultuszmi-
niszter. A többi festmény olyan
személyiségeket ábrázol, akik so-
kat tettek az egyetem pozsonyi
megvalósításáért (Glatz Oszkár
mûvei).

Az Erzsébet tudományegye-
tem jogi karát (1914-1947) be-
mutató terem következik. Balról
jobbra haladva az 1920-as évektõl
készült rektorképeket láthatjuk
(most már hiánytalanul). Vagyis
összesen 12 festmény: Falcsik Dezsõ (Mak-
rai Adél, 2000), Polner Ödön (Mattya-
sovszky-Zsolnay László, 1923), Kérészy
Zoltán (Edvi Illés Ödön, 1924), Finkey Fe-
renc (Eglerth Emil, 1925), Mihálffy Ernõ
(Éber Sándor, 1930), Vasváry Ferenc (a fes-
tõ neve ismeretlen), Pázmány Zoltán (Éber
Sándor, 1934), Dambrov-
szky Imre (Dabasi-Kováts
Gyula, 1938), Vinkler János
(Glatz Oszkár, 1941),
Schaurek Ráfael (Martyn
Ferenc, 1944), Krisztics
Sándor (Dabasi-Kováts
Gyula, 1948), Bozóky Géza
(Makrai Adél, 2000). Balra
az elsõ falrészen helyeztük
el a Nendtvich-tervezte
egyetemváros térképét a
polgármester fotójával, a
szoba-leírást, az Erzsébet
egyetem rektorai és a jogi

kar dékánjainak névsorát. A festmények
alatt vannak a dékánok fényképei (már
akikrõl kép egyáltalán beszerezhetõ volt)
egykori lakóházaik mai színes képeivel. Ki-
emelendõ Vasváry professzor lakóháza és
nyaralója (elõbbi az Egyetemtörténeti Mú-

zeum helye, az utóbbi a PAB székhelye).
Egy fontos irat következik egykori egyete-
münk egyik legszínesebb egyéniségétõl,
Molnár Kálmán professzortól. Az egyetemi
zsidóverések idõszakában nemcsak elhatá-
rolja  magát az eseményektõl, hanem rend-
kívül keményen szembefordul az õt lobogó-
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(folytatás)

I. Ferenc József

Erzsébet Királyné



ul felhasználni akaró egye-
temistákkal, és ad máig
megszívlelendõ útmutatást
(Ádám Antal nyugalmazott
alkotmánybíró és profesz-
szor volt szíves erre figyel-
memet felhívni). Az õ aján-
déka a falon látható asztalte-
rítõ, amelyet csaknem fél
évszázadon át õrzött mint
Molnár professzor egyik
hagyatékát. Itt látható a saját
tulajdonomat képezõ színe-
zett fénykép Molnár pro-
fesszor tanítványáról, egye-
temünk talán legnagyobb
hírnévre vergõdött „hallga-
tójáról”, dr. Habsburg Ottó-
ról abból a korból, amikor
egyetemi tanulmányait be-
fejezte (és itt vannak egy fa-
li üvegtárlóban a nekem de-

dikált könyvei). Egy érdekes
ceruzarajz: a Rákóczi út 80.
alatti aulában az egyetemala-
pítást ábrázoló Gebauer-fest-
mény elkészítése elõtt a mû-
vész elõtanulmányokat ké-
szített az egyes alakokhoz:
Faluhelyi professzor itt lát-
ható arcképe alapján festette
meg a mûvész a jogtudo-
mányt reprezentáló alakot (a
bölcsészeti fakultást Halasy-
Nagy, az orvosi kart Pekár
professzor „képviseli”). A
másik oldalon a rektor-fest-
mények alatt több korabeli
fontos eseményt megörökítõ
(korabeli) fotó található. A
két vastárlóban a kar életé-
ben rendkívül fontos kari-
egyetemi eseményeket meg-
örökítõ iratokat helyeztem el
(Kornis kézirat, a baráti tár-
saság alapító okirata
Apponyi elnök és Heim ügy-
vezetõ elnök aláírásával és
még sok száz fontos és érde-
kes irat). Végül a következõ
faldarab tartalmazza Loson-
czy István sub auspiciis
Gubernatoris diplomáját és
gyûrûjét; az egyetem 48-as
téri jogi kara alapkõletételi
ünnepségét az alapító okirat-
tal és korabeli képekkel; a
Trianon ellen harcoló és
egyetemünkön díszdoktorrá
avatott Llewellyn-Jones an-
gol képviselõ arcképét (alá-

írásával) és a díszdoktori ünnepséget meg-
örökítõ eseményeket, diplomájának fény-
képmásolatát; a Szent-Mór kollégium alap-
kõletételi okmányát, korabeli képeit és a
kollégium mai színes fotóját. Szemben a
bölcsészkarhoz vezetõ ajtó mellett az egye-
temért rendkívül sokat tévõ két kiváló sze-
mélyiség korabeli mellszobrát helyeztük el:
balról gróf Zichy Gyula megyéspüspök finn
szobrászmûvésztõl származó szobrát, jobb-
ról az egyetem elsõ díszdoktorának, a bará-
ti társaság elsõ elnökének, gróf Apponyi Al-
bertnek  Kisfaludi Strobl Zsigmond készí-
tette szobrát. A fal melletti 3 üvegtárló a jo-
gászprofesszorok korabeli könyveit tartal-
mazza.

A két szép szobor között lépünk be a
bölcsészkar (1918-1940) relikviáit össze-
gyûjtõ szobába. A kar 1918-ban Pozsony-
ban alakult és mindössze 1940-ig tevékeny-
kedett (Pécsett). Olyan kiemelkedõ szemé-
lyiségek oktattak e karon, hogy azt minden
idõben minden helyen megirigyelhetnék.
14 professzora közül 12 akadémikus volt! A
rektorok:  Lukinich Imre (Mattyasovszky-
Zsolnay László, 1923), Nagy József (Pap
Domonkos, 1925), Gyomlay Gyula (Hor-
váth Károly, 1928), Weszely Ödön (Hor-
váth Károly, 1931), Hodinka Antal (Hor-
váth Károly, 1934), Birkás Géza (Lakatos
Artúr, 1940), Vargha Damján (Héya Zoltán,
1943), Holub József (Dabasi-Kováts Gyula,
1948), Prinz Gyula (Makrai Adél, 2000).
Kilenc rektor-festmény, bár Holub József (õ
az egyetlen, aki bölcsész és jogász dékán,
professzor volt) akkor volt rektor, amikor a
bölcsészkar már elkerült Kolozsvárra, még-
is ide tettük (a jogi kar helyiségében – ter-
mészetesen – így is több festmény van). A
rendszer itt is ugyanaz: a rektor-festmények
alatt dékán-fotók, a professzorok korabeli
lakóházainak mai színes fotóival. Balra,
ahogy belépünk, a kar leírása a dékánok
névsorával. Itt is, csakúgy, mint a jogi kar
termében, dékánok korabeli fotói láthatóak
a kar életét bemutató tárlók irataival. A kijá-
ratnál két mellszobor: az egyetem fennma-
radásáért rendkívül sokat tevõ kultuszmi-
niszteré, gróf Klebelsberg Kunoé az egyik
(Kisfaludi Strobl Zsigmondtól) és az egye-
temi épületek tervezésében, kivitelezésében
nagy szerepet játszó mûegyetemi tanáré,
Korb Flórisé a másik (az alkotó ugancsak
Kisfaludi Strobl). A három fal melletti tárló
a bölcsész professzorok könyveinek kora-
beli kiadásait foglalja magában (Prinz pro-
fesszor néhány – rá nagyon is jellemzõ – re-
likviájával). Itt található a bölcsész-jogar
(paedum).

Benke József
Fotó: Rodler Miklós 
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Keller Gábor

1926. január 1-jén született Csepelen. Is-
koláit itt végezte. Pécsett érettségizett
1950-ben. Ugyanebben az évben felvették
a Pécsi Tudományegyetem orvosi karára,
ahol 1956 szeptemberében szerzett diplo-
mát. III. éves korától az anatómiai intézet-
ben volt demonstrátor. 1956-ban került a
szülészeti klinikára és 1960-ban tett szak-
vizsgát. Ettõl az idõtõl a klinika onkoradi-
ológiai osztályán dolgozik. 1961-ben ne-
vezték ki tanársegédnek. 1964-ben onko-
radiológiából tett szakvizsgát és lett ad-
junktus. 

Az 1964-ben megalakult röntgenklini-
kára helyezték át, de feladata továbbra is a
nõi klinika onkoradiológiai osztályán lévõ
betegek ellátása volt.  1967-tõl lett az osz-
tály vezetõje. 1976-ban A méhtestrákok
preoperatív sugárkezelése és a gyógyulás
eredményeit befolyásoló tényezõk címû
disszertációja alapján az orvostudomány
kandidátusává nyilvánította a TMB. 1977.
július 1-jével nevezték ki docensnek, tíz
évvel késõbb pedig egyetemi tanári kine-
vezést nyert. 

1989 októberében a rektor megbízta az
egészségügyi fõiskolai képzés megszerve-
zésével és vezetésével.  Külföldi tanul-
mányutakon vett részt az NDK-ban (Er-
furtban),  Csehszlovákiában (Prágában),
Romániában (Bukarestben és Kolozsvá-
ron). 64 tudományos közleménye jelent
meg, köztük 18 idegen nyelven. Több ma-
gyar és nemzetközi tudományos konferen-
cián tartott elõadást. 

1992. június 22-én hunyt el Pécsett. A
pécsi köztemetõ Déli Kapu urnaföld XV.
6. parcellájában nyugszik.

(Fotó: ifj. Vadász István)

Németh Árpád

1941. november 23-án született Bilkén.  Az ál-
talános és középiskolát Celldömölkön végez-
te. Itt érettségizett kitûnõ eredménnyel. Apécsi
orvosegyetemen summa cum laude minõsí-
téssel szerzett orvosi diplomát 1965-ben.  Ezt
követõen egy évig a szombathelyi kórház on-
kológiai osztályán dolgozott, majd 1966-tól
1983-ig a POTE Kórbonctani Intézetében,
elõbb tanársegédként, majd adjunktusként vett
részt az intézeti oktató és kutatómunkában.
1969-ben kórbonctan-kórszövettan tárgyköré-
bõl szakorvosi képesítést szerzett.  

1983. október 5-tõl az igazságügyi orvos-
tani intézetbe került. 1985. július 1-jétõl do-
cens. 1986-ban igazságügyi orvostanból
szerzett szakorvosi képesítést, ettõl az idõtõl
állandó igazságügyi orvosszakértõként is
dolgozott. 1980-ban lett az orvostudomá-
nyok kandidátusa a Respirációs disztressz
szindróma és a hyalinmembran betegség té-
mával. Kutatási területe a különbözõ károsító
tényezõk, ezen belül is elsõsorban a gramo-
xon-mérgezés által elõidézett tüdõkárosodás
morfológiájának komplex vizsgálata.  Az
1970-es évek közepétõl  többször volt külföl-
di tanulmányúton (Poznan, Erfurt, Grác,
Hamburg, Cardiff). 1988 óta az egyetem an-
gol oktatási programja keretében önállóan
látta el az igazságügyi orvostan angol nyelvû
oktatását. 1966 óta tagja volt a Magyar
Pathológusok Társaságának, 1983-tól a Ma-
gyar Igazságügyi Orvosok Társaságának,
1992-tõl az Orvosszakértõi Tevékenység
Szakmai Kollégiumának.

1992. július 1-vel nevezték ki egyetemi
tanárnak, s egyúttal megbízták az intézet ve-
zetésével.

1993. szeptember 20-án hunyt el Pécsett.
Apécsi temetõ N. III. 3. parcellájában nyugszik.

Benke József

ELÕDEINK

Euromobil
A Pécsi Tudományegyetem Orvostudo-
mányi Kar Egészségügyi Nyelvi Kom-
munikációs Intézete az EURÓPAI UNIO
COMENIUS LINGMAD program kereté-
ben – melynek célja az európai diákmo-
bilitás elõsegítése – pályázati úton nyert
lehetõséget kihasználva, a Vidostúdióval
közösen, filmet készített a külföldi hallga-
tók Magyarországon történõ oktatásának
népszerûsítésére.

A film a leendõ külföldi hallgatókat
kívánja tájékoztatni a PTE Orvostudomá-
nyi Karán folyó képzésrõl.

A film röviden bemutatja városunkat,
megszólalnak benne már végzett hallgatók
és mostani diákok, akik elmondják, miért
választották a pécsi egyetemet. Segítséget
nyújt továbbá a hozzánk érkezõ diákoknak
néhány gyakorlati tanáccsal, hogy a beillesz-
kedés nehézségeit és a diákévek hétköznap-
jait könnyebben megoldják. 

A már elkészült film  – amely elsõ
állomása a többlépcsõs programnak –
megtalálható lesz az internetes világhálón,
valamint megtekinthetõ a videostúdió ar-
chívumában. 

Nemeskéri Imre

Szerintem...
A korszerûsítésnek, a régirõl újra cserélés-
nek mindenki híve és örömmel fogadja. Ért-
hetetlen, hogy miért kell elrontani ezt az ér-
zést azzal, hogy senki sincs informálva ar-
ról, hogy mikor, miért és mi történik. Neve-
sítve az eseményeket, egy idõ óta, mint ki-
derült lecserélik a telefonkészülékeket az in-
tézetekben, klinikákon. Minden elõzetes ér-
tesítés nélkül két-három ember a MATÁV-
tól beállít a kiszemelt egységbe és rettentõ-
en csodálkoznak, hogy mi csodálkozunk és
értetlenkedünk, hogy mit akarnak. Nem tud-
juk, hogy ki ennek az akciónak – amely biz-
tosan hasznunkra fog válni – a szervezõje
vagy felelõse. Ezúton kérjük, hogy szíves-
kedjenek legalább az intézetek, klinikák ve-
zetõit néhány nappal az akció elõtt értesíte-
ni és esetleg ennek célját is ismertetni. Igye-
kezni fogunk, hogy ezt megértsük, és ha er-
re okunk lesz, igazán örüljünk a jobbító,
modernizáló szándéknak. 

Dr. Rõth Erzsébet

Szívesen fogadjuk kedves Olvasóink kb.
100 szavas észrevételeit közügyekben.
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Úszásoktatás
Még most sem késõ!

Tanulj meg úszni!

Felnõtt úszásoktatás indul kezdõk részére 2000. november 8-tól kezdõdõen.

Idõpont: szerda 18-19 h.
Helye: az orvoskari uszoda (Szigeti u. 12.)
Jelentkezni lehet: a helyszínen vagy : 2030 mellék (Tolnai Klára)

1583 melllék (Szépné)
A foglalkozásokat vezeti: Csatáryné Tolnai Klára 

testnevelõ tanár (Mozgástani Intézet)

Asszonytorna
Hogyan lehet testünk fiatalos és ruganyos?
Callanetics alapjaira épülõ alakformáló torna

Idõpont: hétfõ 1630-1730 h
csütörtök 16-17 h

Helye: Központi Épület alagsor, edzõterem

A foglalkozásokat vezeti: Csatáryné Tolnai Klára 
testnevelõ tanár (Mozgástani Intézet)

ABalesetsebészeti és Kézsebészeti 
Klinikáról

� Berlinben 2000. május 25-27. között ren-
dezték meg az Európai Csont-Ízületi és
Musculosceletalis Szeptikus Sebészeti Tár-
saság Kongresszusát. Itt poszter került be-
mutatásra: N. Wiegand, I. Naumov, J.
Nyárády: Unreamed nailing of open tibial
fractures and septic nonunions címmel.
��Dr. Mester Sándor és dr. Börzsei László
adjunktusok 2000. szeptember 24-27. között
Genovában a Genovai Egyetem Orvosi Fa-
kultásának Ortopédiai Klinikáján csípõpro-
tézissel kapcsolatos workshopon vettek
részt. A tanulmányutat a Samo protézisgyár-
tó cég szponzorálta. Francesco Pipino pro-
fesszor végzett bemutató mûtéteket, melyek
elõtt és után video vetítéssel egybekötött pre-
zentációt tartott az eliptikus csípõprotézis fi-
lozófiájáról. Bemutatásra került a CASPAR
operációs robot is, mellyel lehetséges a csí-
põprotézis szárának egyénre szabott implan-
tációját megtervezni, és a szár helyének ki-
marását a robot önállóan végzi el.
� 2000. szeptember 28-30. között Szege-
den került megrendezésre a Magyar Kézse-

bész Társaság Millenniumi Vándorgyûlése.
A kongresszus két fõ témája az ín-áthelye-
zések és a perifériás idegek nem sérüléses
eredetû elváltozásai voltak. Egyidejûleg a
Kézsebész Fiatalok Fóruma elõadásaira is
sor került. A fiatalok elõadásait díjazták,
Gacs Balázs II. díjat kapott. A kongresszus
külföldi díszvendége Prof. Göran N. Lund-
borg, a malmöi Lund Egyetem Kézsebésze-
ti Klinikájának igazgatója volt. Klinikáján
és laboratoriumában több magyar kézse-
bész kolléga vett részt tanulmányúton. A
kongresszus alkalmával a Magyar Kézse-
bész Társaság Tiszteletbeli Tagja diploma
átadására is sor került. Klinikánkról elhang-
zott elõadások: Mester Sándor: Íntrans-
positiók szülési felkarbénulásban és cere-
bralis paresisben; Gacs Balázs, Farkas Gá-
bor, Nyárády József: Iatrogén nervus acces-
sorius laesio; Vámhidy László, Naumov Ist-
ván, Gacs Balázs: Radial tunnel szindróma
– tudjuk-e megfelelõen kezelni?; Gacs Ba-
lázs, Fehér Mariann, Vámhidy László,
Kovácsy Ákos: Diagnosztikus és terápiás
protokoll klinikánkon csuklótáji alagút
szindrómákban; Nyárády József, Naumov
István: Néhány gondolat a schwan-

nomákról; Kovácsy Ákos, Naumov István,
Tóth József: A módosított Zancolli mûtét-
rõl; Gacs Balázs, Vámhidy László, Nyárády
József: Torzító hegek megoldása bõrex-
pander segítségével.
� 2000. október 6-7-én Lakitelken tartották
meg a Fiatal Traumatológusok Fórumát. A
klinikát a következõ elõadásokkal képvisel-
ték: Nõt László Gergely, Farkas Gábor: Le-
hetséges módszer a humerus collum chirur-
gicum (Neer VI-os) töréseinek kezelésére;
Gacs Balázs, Deák Péter: Paravertebrális
compartment syndroma; Wiegand Norbert,
Gacs Balázs, Bukovecz Tibor, Laczó Fe-
renc: Csonthorgonyok alkalmazása a trau-
matológiában; Bukovecz Tibor, Wiegand
Norbert: Szemléletváltozás a trochantertáji
törések kezelésében; Deák Péter, Gacs Ba-
lázs: Girdlestone-mûtét utáni femurtörések
stabilizálása retrográd Marchetti-Vicenzi
szegezéssel; Gacs Balázs, Deák Péter:
Subtalaris ficammal szövõdött talus nyak
törés komplex kezelése.
� 2000. október 13-14-én Harkányban kli-
nikánk rendezte meg a 19. Stájer-Szlovén
Balesetsebészeti Konferenciát és 16. Határ-
menti Balesetsebész Találkozót. Abevezetõ
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elõadásban dr. Salamon Antal „A Határ-
menti Traumatológus Találkozók történe-
térõl” beszélt. Ezt követõen 12 elõadás
hangzott el a tibia proximális vég törései-
nek kezelésérõl. 
Akonferencia második napján a combnyak
törésekrõl, illetve a traumás csípõ prote-
tizálásáról további 10 elõadás szólt. Az öt
hazai elõadásból klinikánkról az alábbi
hangzott el: Vámhidy László, Nyárády Jó-
zsef: Our therapeutic protocol in the treat-
ment of femoral neck fracture.
�AMagyar Ortopéd Társaság Fiatalok Fó-
ruma Egerben 2000. október 13-14-én zaj-
lott. A klinikát egy elõadással képviseltet-
tük: Wiegand Norbert, Bukovecz Tibor,
Gacs Balázs, Laczó Ferenc: Csonthorgo-
nyok alkalmazása a rekonstrukciós sebé-
szetben.

Az I. Belgyógyászati Klinikáról

��Dr. Szomor Árpád 2000. szeptember
24-27. között poszterrel szerepelt Német-
országban, Saarbrückenben, a „First Inter-
national Symposium on the Biology and
Treatment of Aggressive Non-Hodgkin’s
Lymphomas” kongresszuson: Á. Szomor,
L. Molnár, J. Iványi, G. Radványi, Zs. Nagy,
Á. Karádi, L. Gergely, A. Bányai, J. Deme-
ter, H. Aryan, Z. Gasztonyi, A. Kiss, B. Kol-
lár, M. Egyed, H. Losonczy, G. Kelényi, L.
Pajor: „Extranodal involvement in
primary systemic anaplastic large cell
lymphoma (ALCL) in adults” címmel. A
konferenciát megelõzõen 2 napos work-
shop-on, továbbképzésen vett részt, mely-
nek témája az „aggressive lymphoma” ge-
netikája, immunológiája, korai stádiumú
NHL kezelése, patológiai és prognosztikus
faktorok terápiás konzekvenciái, nagy dó-
zisú terápia voltak. 
� Dr. Habon Tamás júliusban Vancouver-
ben (Kanada) a „7th World Congress on
Heart Failure” keretében „Enhanced ADP-
ribosylation and the possibilities of protec-
tion in myocardial damage caused by reac-
tive oxygen species” címmel tartott elõ-
adást. 
�� Dr. Halmosi Róbert augusztusban
Amszterdamban a „XXII Congress of the
European Society of Cardiology” kereté-
ben „Effect of poly(ADP-ribose) poly-
merase inhibitors on mitochondrial reac-
tive oxygen species formation and mito-
chondrial metabolism in postischemic
heart” címmel tartott poszter bemutatást. 
� Dr. Tóth Kálmán szeptemberben három
haemorheologiai témájú kongresszuson
vett részt: Rómában a „2nd International
Congress of the Central European Vascular

Forum” keretében tartott referáló elõadást
az ischaemiás szívbetegség haemorheolo-
giai vonatkozásairól. Rouen-ban az „11th
European Conference on Clinical
Hemorheology” keretében felkért plenáris
elõadást tartott „Hemorheology and cardio-
vascular diseases” címmel. Isztambulban
az „International Congress on Thrombosis”
keretében „Connection between classical
risk factors and hemorheological parame-
ters in ischemic heart disease” címmel tar-
tott elõadást. 
��Dr. Tóth Kálmánt az Európai Kardioló-
gusok Társasága 2000-ben „fellow”-vá vá-
lasztotta. 
��Dr. Késmárky Gábor PhD disszertáció
védése kitûzésre került november 9-re. 
�� Dr. Halmosi Róbert a pozitív
elõbírálatok után PhD disszertációja védé-
sére készül. 

ABiokémiai Intézetbõl

� Dr. Than Nándor Gábor egyetemi tanár-
segéd 2000. október 4. és 8. között az Egye-
sült Államokban, Rochesterben a 14th

Rochester Trophoblast Conference-n a
PTE ÁOK Biokémiai Intézetbõl kollaborá-
ciókban végzett kutatásairól sikeres elõ-
adásban számolt be. AThan, Sümegi, Than,
Bhon: „Cloning, sequencing, structural and
functional characterisation of new soluble
placental proteins (Ps): PP13/galectin,
PP17/mannose-6phosphate receptor trans-
porter and PP18/mitochondrial branched-
chain aminotransferase” a National Insti-
tutes of Health Young Investigator’s
Award-ját nyerte el. 

AFarmakológiai és Farmakoterápiai 
Intézetbõl

� Dr. Németi Balázs gyakornok és dr.
Csanaky Iván PhD hallgatók részt vettek a
Magyar Toxikológusok Egyesülete évi
konferenciáján (Balatonkenese, 2000. okt.
19-21.) és a következõ elõadásokat tartot-
ták. Németi Balázs és Gregus Zoltán:
Májmitokondriumok, mint az arzenátot
arzenitté redukáló reaktorok; Csanaky Iván
és Gregus Zoltán: Foszfát analóg gyógy-
szerek, valamint az entacapone hatása az
arzenát és arzenit biotranszformációjára
patkányokban. 
��Dr. Szolcsányi János professzor meghí-
vott elõadó és üléselnök volt a Fifth
Congress on the European Federation of
Neurological Sciences (EFNS-2000) kong-
resszusán, amit Koppenhágában tartottak
október 14-18. között. Elõadásának címe:
Neuropeptides in pain transmission. 

��Dr. Pethõ Gábor, dr. Pintér Erika és dr.
Szolcsányi János részt vettek a Gyógysze-
részek X. Országos Kongresszusán, melyet
Siófokon tartottak 2000. október 4-8. kö-
zött. Elõadásaik címe: Dr. Pethõ Gábor: A
fájdalomcsillapítók hatásmechanizmusá-
nak élettani háttere; Dr. Pintér Erika: új le-
hetõségek a gyulladásos betegségek keze-
lésében; Dr. Szolcsányi János: A fájdalom-
csillapítás legújabb eredményei és perspek-
tívái. 
�� Dr. Pintér Erika részt vett a
„Tachykinins 2000” Konferencián, ame-
lyet Montpellierben (Franciaország) ren-
deztek 2000. október 17-20. között. Elõ-
adásának címe: T. Cao, E. Pintér, S. Al-
Rashed, N. Gerard and S. D. Brain: Neuro-
genic mediators in carrageenin-induced
cutaneous neutrophil accumulation. An in
vivo study using NK1 receptor knockout
mice. 

AFül-Orr-Gegeklinikáról

� 2000. október 24-28. között rendezték
meg Hévízen, a Hotel Panorámában a Ma-
gyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesültének
jubileumi, 36. Nemzeti Kongresszusát,
ahol klinikánkról 6 elõadás hangzott el. 
� Dr. Pytel József egyetemi tanár, a klinika
igazgatója 2000. október 12-14-én Milánó-
ban részt vett az Újszülöttkori hallásszûrés
kongresszuson. Mint meghívott elõadó is-
mertette a hallásszûrés eredményeit ha-
zánkban. 

AGyermekklinikáról

��Dr. Decsi Tamás docens egy elõadás tar-
tásával és egy poszter bemutatásával vett
részt a 41st Annual Meeting of the Euro-
pean Society for Pediatric Research ren-
dezvényen, Rodosz városában, 2000. szep-
tember 23-27-én (Decsi T., Burus I., Mol-
nár Sz., Minda H., Veitl V.: Trans and long-
chain polyunsaturated fatty acids in cord
blood lipids in term infants; Decsi T., Csábi
Gy., Török K., Erhardt É., Minda H., Burus
I., Molnár Sz., Molnár D.: Omega-6 fatty
acids in obese children with metabolic
cardiovascular syndrome).
��Dr. Pintér András egyetemi tanár felkért
elõadást tartott a VI. Conference of the
Baltic Association of Paediatric Surgery
rendezvényen, Rigában 2000. szeptember
14-16-án (Pintér A., Vajda P., Farkas A.,
Vástyán A.: Operative management of
urinary incontinence in children).
�� Dr. Pintér András egyetemi tanár
„Hippocrates or Taigetos ethical dilemmas
of neonatal surgery” címmel elõadást tar-
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tott Xth Jubilee Congress of the Polish
Association of Pediatric Surgeons rendez-
vényen, Gdanszk városában, 2000. szep-
tember 20-23-án. 
� A klinika munkatársai (dr. Tárnok And-
rás, dr. Horváth Magdolna, dr. Decsi Ta-
más, dr. Minda Hajnalka, Molnár Szilárd)
5 elõadással szerepeltek a Magyar Gyer-
mekorvosok Társasága és a Magyar
Gasztroenterológusok Társasága Gyer-
mekgasztroenterológiai Szekciójának
XVII. Nemzeti Tudományos Ülésén, Sze-
geden, 2000. október 6-7-én. A rendezvé-
nyen dr. Horváth Magdolna és dr. Decsi Ta-
más üléselnöki feladatot is ellátott. 
��A Magyar Gyermekdiabetes Szekció
október 13-14-én Lillafüreden tartotta évi
konferenciáját és tisztújító közgyûlését. A
konferencián dr. Soltész Gyula egyetemi ta-
nár, dr. Kozári Adrienne egyetemi adjunk-
tus, dr. Hermann Róbert egyetemi tanárse-
géd és Makovi Helga orvostanhallgató tar-
tottak elõadást. A közgyûlésen dr. Kozári
Adriennet és dr. Hermann Róbertet bevá-
lasztották a szekció vezetõségébe, a szek-
ció új elnökének pedig dr. Soltész Gyulát
választották. 
�� A Magyar Gyermeksebész Társaság
2000. október 13-14-én Miskolcon Õszi
Tudományos Ülése keretén belül tisztújító
közgyûlést tartott. Az alapszabálymó-
dosítás alapján a korábbi egy elnök helyett
leköszönõ és választott elnök posztokra
módosult a vezetõség. Dr. Pintér András le-
köszönõ elnökként átadta az elnöki posztot
dr. Verebély Tibornak, de az elkövetkezen-
dõ 2 évben még segíti a Társaság mûködé-
sét. A 13 tagú vezetõségbe dr. Pintér And-
rás professzoron kívül Pécsrõl titkári minõ-
ségben dr. Farkas András adjunktus és ve-
zetõségi póttagként dr. Vástyán Attila ta-
nársegéd került. 

Az Orvosi Kémiai Intézetbõl

� Dr. Deli József, dr. Lóránd Tamás és dr.
Molnár Péter részt vett és elõadást tartott
az MTA Bioorganikus Kémiai Munkabi-
zottsága elõadóülésén 2000. október 9-én
Budapesten. Az elõadások címe a követke-
zõ: Deli József, Gyertyános Ramona és
Tóth Gyula: Paprika karotinoidok hûtve,
fõzve, szárítva; Lóránd Tamás, Õsz Erzsé-
bet, Kispál Gyula, Prókai László és T. M. Al
Nakib: Antimikotikus hatású E-3-arilidén-
1-tozil-1,2,3,4-tetrahidro-4-kinolonok
szintézise, NMR és QSAR vizsgálata; Mol-
nár Péter, Deli József, Õsz Erzsébet, Zsila
Ferenc és Tóth Gyula: Kapszantin oxidáci-
ója kálium-dikromáttal.
� Dr. Deli József egyetemi adjunktus egy

elõadás társszerzõjeként szerepelt a 12th

International Symposium on Chirality
(Chamonix – Mont Blanc, 2000. szeptem-
ber 24-28) konferencián. Az elõadás címe:
Zsila, F., Deli, J., Bikádi, Zs., Simonyi M.:
Supramolecular Assemblies of Carote-
noids.
� Dr. Lóránd Tamás egyetemi docens egy
elõadás társszerzõjeként szerepelt a Second
International Conference on Microwave
Chemistry konferencián (szeptember 4-7,
2000, Antibes-Juan-les Pines, France). Az
elõadás címe: András Vass, Tamás Lóránd:
Solvent-free microwave enhanced
Knoevenagel condensation of 3-isochro-
manone with aldehydes on inorganic solid
materials.
� Dr. Lóránd Tamás egyetemi docens egy
poszter társszerzõjeként szerepelt a 12th

International Symposium on Capillary
Electroseparation Techniques konferenci-
án (szeptember 10-13, 2000, Bratislava).
Az elõadás címe: Nina Grobuschek, Martin
Schmid, Gerald Gübitz, Tamás Loránd:
Chiral separation of bioactive cyclic
mannich ketones by ce.
��Dr. Molnár Péter egyetemi docens részt
vett és elôadást tartott a MTABotanikai Bi-
zottság Növénykémiai, Kemotaxonómiai
(Farmakognóziai) Munkabizottsága és a
Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógy-
növény Szakosztálya közös rendezésében
tartott „A gyógynövénykutatás aktuális
kérdései: növénykémia, alkaloidkémia,
kemotaxonómia” címû szimpóziumon
(Szeged, 2000. október 19-20). Elôa-
dásának címe: A csipkebogyóban kis
mennyiségben elôforduló karotinoidok
izolálása. Társszerzôk: dr. Deli József,
Matus Zoltán, dr. Tóth Gyula.

AHumán Közegészségtani Intézetbõl

��Közlemények: I. Ember, Zs. Pusztai, Z.
Gyöngyi, I. Kiss: 1-Nitropyrene induces
elevated expression of oncogenes and tu-
mor suppressor genes 24 hours after treat-
ment in CBA/Ca mice. Anticancer
Research, 20: 1563-1566, 2000; Sándor J.,
Horváth J., Kiss I., Ember I.: A kórházba
kerüléshez szükséges út hossza és az agy-
érrendszeri halálozási rizikó kapcsolata So-
mogy megyében. Statisztikai Szemle, 78:
142-150, 2000; J. Sandor, I. Kiss, I. Ember :
Mortality Pattern in Rural Ethnic Minori-
ties in Hungary. Journal of International
Association of Agricultural Medicine and
Rural Health, Vol. 23. No. 1, 49-55, 2000;
Varga C., Ember I.: The Worst of Both
Worlds Poverty and Politics in the Balkans.
Environmental Health Perspectives; I.

Kiss, J. Sándor, I. Ember: Allelic polymor-
phism of GSTM1 and NAT2 genes modi-
fies dietary induced DNA damage in
colorectal mucosa. European Journal of
Cancer Prevention (közlésre elfogadva); I.
Ember, I. Kiss, Z. Gyöngyi, C. Varga:
Changes in expression of onco- and
suppressor gene in peripheral leukocyte as
potential biomarkers of chemical carcino-
genesis in a surrogate tissue. European Jo-
urnal of Cancer Prevention (közlésre elfo-
gadva).
� Nemzetközi kongresszusi elõadások: Z.
Gyöngyi, I. Ember, L. Grama: Investigation
of p53 and Ha-ras gene expression changes
as biomarkers of carcinogenic exposure. 
1st International Conference and 2nd
Annual Meeting of the International
Society of Cancer Chemoprevention. St.
Gallen, Switzerland, 2000.; Bozó J., Szûcs
M., Sándor J., Kiss I., Ember I.: The role of
local factors in cardiovascular mortality.
Fourteenth Congress of the International
Association of Agricultural Medicine and
Rural Health. May 25-27, 2000 Pécs, Hun-
gary; Sándor J., Kiss I., Ember I.: Determi-
nants of the disadvantageous mortality sta-
tus of rural populations. Uo.; Farkas O.,
Sándor J., Kiss I., Ember I.: Reliability of
Mortality data in Rural Areas. Uo.; Ember
I., Sándor J., Kiss I., Csontos M.: Screening
of precancerous lesions in a little village on
Mecsek mountain. Uo.; Kiss I., Sándor J.,
Ember I.: Genetic susceptibility, ethnic
differences and occupational cancer. Uo.;
Nagy A., Kozma L., Takács I., Hajdú J.,
Gyarmaty I., Kiss I., Ember I.: Variation of
oncogene copy number in pancreatic
adenocarcinoma. EACR XVI 2000,
Halkidiki, Görögország, május 30-június 3.
GP52; P. Perjési, I. Ember: Studies on anti-
carcinogenic effect of some cyclic chal-
cone derivatives. 6th European Congress of
Pharmaceutical Sciences, Budapest,
September 16-19, 2000.; I. Ember, I. Kiss:
Oncogene and suppressor gene expression
is a useful marker of chemical carcinogen-
esis. 5th ISPO 2000.; I. Ember, I. Kiss, Cs.
Varga: Possibilities of molecular epidemi-
ology in the early detection of elevated
cancer risk. AACR 2000 november; I. Em-
ber, I. Kiss: Molecular epidemiology as a
new tool in environmental health. World
Federation of Public Health Association,
szeptember 2000, Beijing, China; I. Kiss, J.
Sándor, B. Bogner, G. Hegedûs, I. Ember:
Codon 72 allelic polymorphism of p53 tu-
mor suppressor gene in colorectal cancer
patients, and its interaction with polymor-
phism of metabolizing enzymes. 30th
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mental Mutagen Society Budapest, 2000.
augusztus 22-26.; I. Kiss, J. Sándor, G. Paj-
kos, B. Bogner and I. Ember: New aspects
of cancer prevention: Screening for persons
with high individual susceptibility to
cancer. Beijing, China, 2000. September 2-
6.; P. Perjési, I. Ember.: Studies on Anticar-
cinogenic Effect of Cyclic Chalcone Deriv-
atives, Budapest, Hungary, EUFEPS, 2000.
szeptember 16-19.; J. Sándor, I. Kiss, M.
Szûcs, G. Oszeczky, L. Brázay, I. Ember:
Epidemiological determinants of stroke
mortality in Hungary, Pannonia Sympo-
sium on Central Nervous System Injury,
Pécs, 2000. aug. 17-20.; M. Szûcs, J.
Sándor, A. Buku, I. Kiss, L. Brazay, I. Em-
ber: Epidemiology of subdural hemor-
rhage in Hungary: Monitoring of health
care performance, Pannonia Symposium
on Central Nervous System Injury, Pécs,
2000. aug. 17-20.
� Magyar kongresszusi elõadások: Mészá-
ros P., Sándor J., Kiss I., Ember I.:
Deprivált közösségek halálozási viszonyai.
NETT Kongresszus, Hévíz, 2000.; Sebes-
tyén A., Bûcs G., Sándor J., Ember I.: A te-
rületi egészségbiztosító együttmûködési
lehetôségei a minôségi prevenció támoga-
tásában. NETT Kongresszus, Hévíz, 2000.;
Bûcs G., Sebestyén A., Sándor J., Ember I.:
Az egészségbiztosító esetkövetési és
minôségbiztosítási lehetôségei a méhnyak-
rák megelôzésében és kezelésében. Uo.;
Horváth B., Szûcs M., Sándor J., Bûcs G.,
Sebestyén A., Kiss I., Ember I.: Települé-
senkénti méhnyakrákos átszûrtség idôbeni
stabilitása. Uo. Sándor J., Szûcs M., Bûcs
G., Sebestyén A., Kovács É., Kiss I., Ember
I.: Lehetôségek a szakfelügyeletek adatai-
nak pontosítására a méhnyakrák prevenci-
ójában. Uo.; Kiss I., Sándor J., Ember I.:
Metabolizáló enzimek genetikai polimor-
fizmusa és a daganatok iránti érzékenység.
Uo.; Bozó J., Sándor J., Szûcs M., Kiss I.,
Ember I.: Településszintû tényezôk szerepe
a kardiovaszkuláris mortalitásban. Uo.; Em-
ber I.: Mik a tények a magyar demográfiai
adatok körül? Nézzünk szembe a natalitással
is. Uo.; Perjési P., Ember I.: Gyûrûs kalgon-
származékok daganatellenes hatásának vizs-
gálata. Magyar Kemoterápiai Társaság XV.
Konferenciája, 2000. június 7-9., Hajdúszo-
boszló; Ember I.: Demográfiai trendek Ma-
gyarországon. Magyar Orvosok Millenniu-
mi Világtalálkozója 2000. augusztus 16-19
Szeged; Ember I., Kiss I., Varga Cs., Gyongyi
Z.: Prevencióban alkalmazható új biomar-
kerek potenciális lehetõségei. MHYG. Deb-

recen 2000. szept.; Ember I.: Primer preven-
ció és molekuláris okológia. NETT/MOT
közös rendezvénye; Ember I., Kiss I., Varga
CS., Gyöngyi Z.: A prevencióban alkalmaz-
ható új biomarkerek- potenciális lehetõsé-
gek. MOT, Debrecen, 2000. szeptember 20-
22.; Gyöngyi Z,. Grama L., Varga Cs., Ember
I.: Áramlás citometria a prevencióban. MOT,
Debrecen, 2000. szeptember 20-22.; Ember
I.: A táplálkozás szerepe a különbözõ daga-
natok kialakulásában. MDOSZ, V. konferen-
ciája Budapest, 2000. október 6-7.

AMozgástani Intézetbõl

��AMagyar Egyetemi és Fõiskolai Sport-
szövetség és a Mozgástani Intézet közös
szervezésében rendezték meg október 14-
én a Dél-dunántúli Területi Universitas Ku-
pa sportversenyt a PTE sportlétesítményei-
ben. A régióba tartozó két intézmény, a Ka-
posvári Egyetem és a Pécsi Tudomány-
egyetem sportolói (összesen 191 fõ) hat
sportágban mérték össze a tudásukat. Ör-
vendetes, hogy az orvoskar hallgatói mind-
egyik sportágban indultak, s eredményesen
szerepeltek.
��Megjelent dr. Ángyán Lajos sorozat-
szerkesztésében a Sporttudományos füze-
tek IV/1. száma, amelyben a következõ cik-
kek olvashatók: Dr. Wilhelm Márta: Mióta
fontos az egészséges táplálkozás?; dr.
Pavlik Gábor: Az echokardiográfia alkal-
mazása sportolók kondicionális állapotá-
nak meghatározásában; Pataki Zsolt: A
baseball egy medikus szemével.
�� A felújított uszodában dr. Rugási
Endréné vezetésével ismét elkezdõdött a
túlsúlyos gyermekek gyógyúszása.
�� Csatáryné Tolnai Klára vezetésével
úszásoktatást és asszonytornát indítottunk
az orvoskar hallgatói és dolgozói számára.
Mindkét tanfolyamra még lehet jelentkezni
a Mozgástani Intézetben.

APszichiátriai és Orvosi 
Pszichológiai Klinikáról

� 2000. október 26-28. között Pécsett a Pé-
csi Akadémiai Bizottság székházában nem-
zetközi részvétellel került megrendezésre
az V. Magyar Alzheimer-kór Konferencia.
A konferencia szervezõbizottságának elnö-
ke dr. Trixler Mátyás egyetemi tanár volt, a
szervezõbizottságot dr. Fekete Sándor
egyetemi docens, dr. Kovács Attila egyete-
mi tanársegéd és dr. Osváth Péter egyetemi
tanársegéd alkották. A tudományos prog-

rambizottság tagjai voltak: Anand R. (New
Jersey, USA), Czopf J. (Pécs), Degrell I.
(Debrecen), Giacobini E. (Geneva), Janka
Z. (Szeged), Kása P. (Szeged), G.-Hyslop
P. S. (Toronto), Tariska P. (Budapest), Szir-
mai I. (Budapest). A kongresszuson el-
hangzott elõadások, illetve poszterek abszt-
raktjait az Ideggyógyászati Szemle/Clini-
cal Neuroscience különszáma tartalmazta.
�A klinika igazgatójának, dr. Trixler Má-
tyás egyetemi tanárnak 60. születésnapja
alkalmából a Mûvészetek Házában novem-
ber 10-én tudományos ülés került megren-
dezésre. Elõadást tartott dr. Stark András,
dr. Jádi Ferenc, dr. Koltai Mária, dr. Parádi
József, dr. Kóczán György, dr. Kelemen Gá-
bor, dr. Fekete Sándor és dr. Tényi Tamás.
Koltai Mária és Tényi Tamás felolvastak a
betegek által írt versekbõl. Mûsort adott
Barth István (fuvola) és Sasvári Attila
(zongora). 

ASebészeti Tanszékrõl

�Dr. Kollár Lajosmeghívottként részt vett 2000
szeptemberében a Rómában megrendezett 2.
Nemzetközi Európai Vascular Fórumon. 
� Menyhei Gábor 2000 szeptemberében
részt vett az Európai Érsebészeti Társaság
Londonban rendezett kongresszusán.
��A 2000 októberében, a Magyar Sebész
Társaság Endoszkópos Szekciója által Sze-
geden megrendezett kongresszuson dr.
Kollár Lajos referátumot tartott. Elõadással
szerepelt még Menyhei Gábor, Móricz Sán-
dor, Gász József és Füzi Árpád.
� A Balatonkenesén ez év októberében
megrendezett Fiatal Angiológusok 2.
Kongresszusán elõadással szerepelt For-
gács Sándor és a mûtõsnõi szekcióban
Merse Anita és Tóka Katalin.
� A Budapesten megrendezett Magyar
Sebkezelõ Társaság III. kongresszusán elõ-
adással szerepelt Menyhei Gábor és Rozsos
István.
�Dr. Kollár Lajosoktóber végén részt vett az
Ulmi Sebészeti Klinikán megrendezett
Endovasvulari továbbképzésen és stentgraft
training mûtéteken, melyet követõen még ez
év novemberében újabb stentgraft belül-
tetéseket tervezünk. 

ASzülészeti és Nõgyógyászati 
Klinikáról

�� Brassóban az évenként megrendezett
Magyar-Román Szülész-Nõgyógyász Napok
rendezvényén, 2000. október 12-14. között dr.
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Szabó István, a Magyar Nõorvos Társaság el-
nöke vezette a magyar küldöttséget. Szabó pro-
fesszor a kongresszus fõ témájának szekciójá-
ban, dr. Ertl Tibor a poszter szekcióban elnöki
teendõket láttott el. Ertl professzor elõadásának
címe: „Új lehetõségek a perinatális mortalitás
és morbiditás csökkentésére intrauterin magza-
tok esetén” volt, míg dr. Csermely Tamás a
Dysmaturitás kezelése „Nitroderm” tapasszal
címmel tartott elõadást. 
��2000. szeptember 30-án a XIX. Pécsi Tudo-
mányos Hétvége keretében „Améh-nyakrák
megelõzése” címmel tudományos ülés zajlott
le, melyen dr. Szabó István egyetemi tanár fel-
kért elõadást tartott „Miért stagnál Magyaror-
szágon a méhnyakrák halálozás?” címmel.
��AMagyar Család- és Nõvédelmi Társaság
kongresszusa „Acsalád egészsége = a társada-
lom egészsége” címmel 2000. október 19-20.
között Szegeden került megrendezésre, ahol dr.
Szabó István üléselnök volt. Elõadást tartottak:
dr. Veszprémi Béla egyetemi adjunktus
„Várandóság-szülés-család. Hogyan segíthet a
szülész a családdá válás folyamatában”?; dr.
Vida Gabriella egyetemi tanársegéd „Akora-
szülöttek szûrõvizsgálatainak jelentõsége a
Neonatális Intenzív Centrumunkban”; illetve
dr. Hadzsiev Kingaegyetemi tanársegéd „Age-
netikai szûrõvizsgálatok jelentõsége a család
egészsége érdekében” címmel. Ertl Tiboregye-
temi tanár, illetve Veszprémi Béla üléselnöki
feladatokat láttak el.
��Klinikánk rendezésében 2000. október
20-21-én került megrendezésre a klimax am-
bulanciák szakdolgozóinak országos találko-
zója, melyen felkért elõadást tartott dr. Szabó
István egyetemi tanár. Elõadásának címe: A
menopausa története. 
�A Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti-
Nõgyógyászati Társaság Szombathelyen
megrendezett IV. Kongresszusán szeptember
21-23-án dr. Veszprémi Béla „Együttszülés”
címmel elõadást tartott. Ispánné Muth Mag-
dolna osztályvezetõ szülésznõ elõadásának
címe: „Gyermekágyasok közérzetének vizs-
gálata a PTE ÁOK Nõi Klinikán”. 
� Dr. Ertl Tibor egyetemi tanár „New thera-
peutic approches to improve perinatal otcome
in IUGR” címmel elõadást tartott 2000. szep-
tember 29-30-án a Horvátországban megren-
dezett XXII. Alpe Adria Meeting of Perinatal
Medicine (XIV Congress) elnevezésû ren-
dezvényen. 
��Szilágyi András egyetemi docens 2000.
szeptember 17-19. között a Magyar Szülésze-
ti és Nõgyógyászati Endocrinológiai Társa-
ság Kongresszusán Balatonfüreden felkért re-
ferátumot tartott, melynek címe: „Újabb lehe-
tõségek a PCOS kezelésében”. 

Az Urológiai Klinikáról

� Közel 700 résztvevõvel szeptember 7-9.

között került megrendezésre a Magyar Uroló-
gusok Társasága XI. Kongresszusa a PTE
Urológiai Klinika szervezésében. Számos
meghívott külföldi és hazai elõadó részvételé-
vel kerekasztal konferenciák keretében érin-
tették az urológia valamennyi aktuális kérdé-
sét. A témákból további 70 poszter került be-
mutatásra. A hagyományokhoz híven sor ke-
rült a Szakdolgozói Szekció üléseire is. A
kongresszusról részletes beszámoló jelent
meg az Orvoskari Hírmondó hasábjain. 
�� Szeptember 14-17. között zajlott Sao
Paulóban a „18th World Congress on
Endourology & Shockwave and 16th Basic
Research Symposium”. Klinikánkat dr. Farkas
László docens, dr. Székely József, dr. Villányi
Kinga adjunktusok és dr. Pusztai Csaba tanár-
segéd képviselték. Az 5 napos rendezvényen a
vesekõkezelés, a felsõ és alsó húgyúti endo-
scopia valamint a prosztata betegségek kezelé-
sének legújabb elméleti kérdéseit és gyakorlati
eredményeit vitatták meg a résztvevõk. Dr. Vil-
lányi Kinga és szerzõtársai „Combined treat-
ment of uric acid containing upper tract urinary
stones” címmel posztert mutattak be.
��Dr. Buzogány István adjunktus szeptember
21-23. között a Német Urológus Társaság
Kongresszusán vett részt Hamburgban. 
�Október 13-14-én Budapest adott otthont a
Közép-Európai Urológus Társaság (CEAU) II.

Kongresszusának. Arendezvényen dr. Farkas
László, dr. Somogyi László docensek és dr. Szé-
kely Józsefadjunktus szekcióelnöki feladatokat
láttak el. Dr. Székely József „How to improve
the efficacy of endopyelotomy” címmel tartott
elõadást. Dr. Beöthe Tamásés dr. Pusztai Csaba
videofilmet mutattak be az „Ureterocutan
fistula minimál invazív ellátása” témakörben. 
�Dr. Hübler János docens október 17-tõl egy
hetes mûtéti továbbképzésen vett részt
Marburgban. Akurzuson a prosztata sebészeté-
nek témakörében szerezhettek újabb ismerete-
ket és tapasztalatokat a meghívottak. 

ATovábbképzõ Központtól

��Dr. Bukovinszky Anna fõmunkatárs felkért
elõadóként „Virtual University – Aims and the
beginning in Hungary” c. elõadással szerepelt
a „Medical education in the third millennium”
konferencián, amelyet 2000. október 12. és 14.
között tartottak Martinban (Szlovákia).
��Biró Gábor tanácsadó Gábor Biró, Anna
Bukovinszky, Tibor Ertl and Árpád Gógl: New
System of the Postgraduate Medical Training
in Hungary c. poszter bemutatásával vett részt
a „Medical education in the third millennium”
konferencián, amelyet 2000. október 12. és 14.
között tartottak Martinban (Szlovákia).
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Szerintem...
Az Orvoskari Hírmondó (OKHM) jelen
számának egyik tudósításában utalás törté-
nik arra, hogy az intézetek hozzájárulása fo-
lyóirat-állományukhoz igen eltérõ, és hogy
ezt felül kellene vizsgálni. Rendben van.
Csak ne legyen belõle elkapkodott egalizá-
lás. A teljesség igénye nélkül, kérjük, ve-
gyék figyelembe az alábbi szempontokat is. 

– Mi „a mi (intézeti) folyóiratál-
lományunk”? –  ami nálunk van elhelyezve.
Ha ez probléma, vigyük át a központi kari
könyvtárba. Kicsit nehezebb lesz hozzájut-
nunk, de bizonyos munkamennyiségtõl is
mentesülünk. Nem ez a lényeg. Örömmel
olvasom az élettani tárgyú Journal of
Physiology-t a központi könyvtárban, de a
Neuroscience Letters-t is az Élettanon, a
Neuroscience-t az Anatómián és a Drugs-ot
a Belklinikán. Világos, hogy a J. Physiol.
éppúgy lehetne az élettanon is, szintúgy a
Neuroscience, utóbbi persze a központiban
is... Ma a lapok jelentõs része interdiszci-
plináris.

– Mik a legolvasottabb lapok (erre néz-
ve már mind olvasótermi, mind körleveles,
talán kölcsönzõi felmérések is készültek, az
intézetek pedig számontartják a kölcsönzé-

seket); miket kérnek leggyakrabban könyv-
tári kölcsönzésben, ill. a karon belül? Ven-
dégolvasóink (fõleg PTE TTK) miket ke-
resnek leggyakrabban? Fordítva: mik a
„presztízs-lapok”, amelyek jól mutatnak a
polcokon, de nemigen olvassák õket. 

– Mik az alapvetõ lapok, amelyek nem
hiányozhatnak egy magára adó könyvtárból?

– Nem kerülhetõ meg a „tudományos
kihozatal” kérdése sem. Ahol intenzív, nem-
zetközi mércével mérhetõ tudományos
munka folyik, ott sokat olvasnak. Õket in-
kább segíteni kéne, hiszen õk teszik az
egyetemet egyetemmé. Minden bizonnyal
azok a folyóiratok a legfontosabbak kutatá-
si szempontból, amelyeket jó lapokban a
leggyakrabban idézünk. (Van aztán egy sor
igen jó újság, amelyeket elsõsorban az okta-
táshoz használunk fel.)

Száztötven szónak is egy a vége: A
helyzet bonyolult, de a legfontosabb, hogy
minden lényeges természettudományos la-
pot megtaláljunk Pécsett (lehetõleg az Or-
voskaron) ill. legalább az eddigieket; ezen
belül a hely másodlagos jelentõségû. Az in-
tézetek túl sok folyóiratot úgysem tudnak
beszerezni (nincs mibõl). Jó szisztéma
nincs, de ha a kiindulási elvek világosak,
legalább kielégítõ megoldást lehet találni. 

B. L. 


